
 
 
 

XIX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ - KALISZ 2009 
Otoczmy troską Ŝycie 

ETAP OGÓLNOPOLSKI 

 

1. Skąd siłę do męŜnego zniesienia śmierci swych synów miała matka w 7 rozdziale 2 Księgi 
Machabejskiej? 
 

Nadzieję pokładała w Panu. 
1 

2. W jakim wydarzeniu wypełniło się proroctwo Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i 
jęk wielki, Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w Ŝalu, bo ich juŜ nie ma”? 
 

W tzw. „rzezi niewiniątek”.  
1 

3. Dlaczego Józef i Maryja po narodzinach zanieśli Jezusa do świątyni? Odpowiedz wyczerpująco. 

Wg Prawa, kaŜde pierworodne dziecko (1) płci męskiej (2) miało być poświęcone Panu (3) 
3 

4.  Uzupełnij zdanie: Św. Jan prosi chrześcijan, Ŝeby nie miłowali swych braci słowem i językiem, 
tylko… 
Czynem (1) i prawdą (2). 

2 

5. Jakie zadanie wobec Jezusa otrzymał św. Józef wg Adhortacji apostolskiej Redemptoris 
Custos? (nie chodzi o nadanie imienia) 
 

Zatroszczyć się o „uporządkowane” wprowadzenie Syna w świat (1), z zachowaniem 
Boskich nakazów (2) i praw ludzkich (3). 
     

3 

6. Wg św. Tomasza z Akwinu, tym co sprawia, Ŝe osoba nie moŜe być tylko egzemplarzem 
gatunku, są jej… (uzupełnij). 
 

Indywidualność (1) i niepowtarzalność (2). 
2 

7. Jako lekarz św. Gianna Molla kierowała się czterema zasadami. Wymień dwie z nich. 

a) wykonywać dobrze to, co do nas naleŜy, 
b) być uczciwym lekarzem, do którego ludzie mają zaufanie, 
c) otaczać pacjentów serdeczną troską ze świadomością, Ŝe są moimi braćmi, 
d) nie zapomnieć o duszy chorego, 

2 

8. Św. Gianna Molla będąc juŜ lekarzem, przeŜywała trudności w rozeznaniu swojego miejsca i 
zadania w Ŝyciu. W jaki sposób próbowała je rozwiązywać? 
 

a) w modlitwie prosząc Boga o odpowiedź, 
b) w rozmowie z kierownikiem duchowym, 
c) zadając pytania samej sobie, świadomej swoich skłonności, 

3 

9. Na kim i dlaczego, według Ojca Świętego Benedykta XVI, spoczywa specjalna 
odpowiedzialność za promowanie poszanowania rodziny, informowanie o jej oczekiwaniach i 
prawach oraz ukazywanie jej piękna? 
 

Na środkach społecznego przekazu (1), ze względu na ich moŜliwości edukacyjne (2). 

2 

10. Jaki tytuł nosi Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2008 roku? 

Rodzina wspólnotą pokoju. 
1 
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11. Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Pokoju w roku 2008 wymienia kilka zagroŜeń dla 
rodziny, a tym samym dla pokoju. Wymień jedno z nich. 

a) wszystko, co osłabia rodzinę opartą na małŜeństwie męŜczyzny i kobiety, 
b) to, co wprost czy pośrednio powoduje, Ŝe zmniejsza się jej gotowość do 

odpowiedzialnego przyjmowania nowego Ŝycia, 
c) to, co utrudnia jej korzystanie z prawa do tego, by przede wszystkim ona była 

odpowiedzialna za wychowanie dzieci, 
  

2 

12.  Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa wskazuje spadek liczby urodzin jako 
znak specyficznej kultury przenikającej dzisiejsze społeczeństwo. O jaką kulturę chodzi? 
Kultur ę śmierci. 

1 

13. W Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jan Paweł II pisze, iŜ przyszłość cywilizacji 
europejskiej zaleŜy w znacznej mierze od... (uzupełnij) 
…stanowczej obrony Ŝycia (1) i promowania jego wartości (2). 

2 

14. Wymień, jedno z zagroŜeń wobec małŜeństwa i rodziny we współczesnej Europie, jakie 
wskazuje Ojciec Święty w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa. 

a) lekcewaŜenie wartości nierozerwalności małŜeństwa, 
b) Ŝądanie prawnego uznania związków faktycznych i zrównania ich z prawomocnym 

małŜeństwem, 
c) próby akceptacji wzorców związku dwóch osób, w których róŜnica płci nie 

odgrywa istotnej roli, 
  

2 

15. Dokończ zdanie: W Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jan Paweł II jako istotną 
zasadę współpracy międzynarodowej wymienia zasadę...  
…solidarności. 

1 

16. Co jest miarą uniwersalną, ponadczasową cywilizacji według Jana Pawła II? 

Miar ą cywilizacji jest jej stosunek do Ŝycia. 
1 

17. Napisz, co, za Matką Teresą z Kalkuty, Jan Paweł II nazywa „największym 
niebezpieczeństwem zagraŜającym pokojowi”? 
Aborcj ę. 

1 

18. Czy interwencja w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne jest moralnie dopuszczalna? 

a) tak, jeśli ma na względzie dobroczynne skutki dla przyszłych pokoleń 
b) tak, 
c) nie, jeśli nie ma charakteru leczniczego, 
d) nie, 

2 

19. Na czym polega tzw. FIVET? 

Zapłodnienie w probówce (1) i przeniesienie embrionu w narządy rodne kobiety (2). 
2 

20. Sztuczne zapłodnienie heterologiczne sprzeciwia się m.in.: (zaznacz poprawne odpowiedzi) 

a) prawu dziecka do poczęcia się z małŜeństwa, 
b) prawu rodziców do posiadania dziecka, 
c) prawu dziecka do poczęcia się w małŜeństwie, 
d) prawu dziecka do posiadania rodziców, 
e) jedności małŜeńskiej, 

3 

21. Jaką konstrukcję prawa ks. Alfred Wierzbicki nazywa absurdem? 
Gdy chroni ono róŜne waŜne dobra dla człowieka (1), nie chroniąc jednocześnie człowieka 
(2), jako dobra najwyŜszego (3). 

3 

22. Wg Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, pokój na ziemi nie polega tylko na braku 
wojny i zabezpieczeniu równowagi sił, ale jest... (dokończ) 
 

”spokojem porządku” (1), dziełem sprawiedliwości (2) i owocem miłości (3). 
3 
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23. Na czym wg nauki Kościoła polega widoczna w dzisiejszym świecie „ogromna sprzeczność” w 
dziedzinie prawa człowieka do Ŝycia? 
 

Z jednej strony proklamuje się nienaruszalne prawo do Ŝycia kaŜdego człowieka (1) i 

deklaruje wartość Ŝycia niezaleŜnie od rasy, narodowości, religii, poglądów czy 

pochodzenia społecznego (2), a z drugiej ustanawia się prawo, w myśl którego moŜna 

„legalnie” odebrać Ŝycie, np. nienarodzonym czy nieuleczalnie chorym (3). 

3 

24. Jaka zasada wynika z prawdy o świętości Ŝycia? 
Zasada nienaruszalności Ŝycia. 

1 

25. Kiedy zgorszenie jest szczególnie cięŜkie? 

Zgorszenie jest szczególnie cięŜkie, gdy szerzą je ci, którzy, z natury bądź z racji 
pełnionych funkcji (1), obowiązani są uczyć i wychowywać innych (2). 
 

2 

26. Czy uŜywanie narkotyków jest cięŜkim czy lekkim wykroczeniem przeciw zdrowiu i Ŝyciu? 

Jest cięŜkim wykroczeniem, chyba Ŝe wynika ze wskazań ściśle lekarskich. 
2 

27. Jak encyklika Evangelium Vitae określa podjęcie działań eutanatycznych na prośbę chorego? 

Samobójstwo wspomagane. 
1 

28. Nakaz obrony Ŝycia w formie negatywnej wyraŜa przykazanie „Nie zabijaj”. Które przykazanie 
wyraŜa tę samą myśl w formie pozytywnej? 
Przykazanie miłości. 

1 

29. Jaki jest stosunek Kościoła Katolickiego do kremacji zwłok przez jego wyznawców? 

Kościół zgadza się na kremację (1), jeśli nie jest ona przejawem podwaŜania wiary w 
zmartwychwstanie ciała (2). 

2 

30. Czy odebranie komuś Ŝycia w obronie własnej (tzw. uprawniona obrona) jest moralnie 
dopuszczalne? Krótko uzasadnij. 
 

Tak (1). PoniewaŜ chodzi tu nie o zabicie napastnika, ale o zachowanie własnego Ŝycia i 
Ŝycia innych (2). 

2 

31. Dlaczego człowiek zajmuje wyjątkowe miejsce w stworzeniu? (zaznacz poprawne odpowiedzi) 

a) został on stworzony "na obraz BoŜy", 
b) w swojej własnej naturze jednoczy świat duchowy i świat materialny, 
c) jest stworzony jako "męŜczyzna i kobieta", 
d) Bóg obdarzył go swoją przyjaźnią, 

4 

32. Wg instrukcji Donum Vitae, gdy nie ma do dyspozycji innych środków, wolno za zgodą 
chorego zastosować: (zaznacz poprawną odpowiedź) 
 

a) środki najnowsze, nawet gdyby nie zostały jeszcze sprawdzone w prowadzonych 
doświadczeniach i ich uŜycie wiązałoby się z pewnym niebezpieczeństwem, 

b) środki skracające ból, pod warunkiem, Ŝe nie skracają Ŝycia, 
c) środki zmierzające do zakończenia Ŝycia, aby skrócić niepotrzebne cierpienie chorego, 
d) nie wolno stosować Ŝadnych środków, 

2 

33. Jaki dokument ogłosiła Stolica Apostolska, pragnąc przyznać szczególną godność 
prawną rodzinie?  
Kart ę Praw Rodziny. 

1 

34. „Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze 
strony społeczeństwa i Państwa”. Z jakiego międzynarodowego dokumentu pochodzi to 
zdanie? 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

1 
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35. Czy moŜna w leczeniu embrionu stosować eksperymentalne lekarstwa lub metody niezbyt 
wypróbowane? (zaznacz poprawną odpowiedź) 

a) tak, jeśli chodzi o ratowanie Ŝycia, w sytuacji bez wyjścia, w obliczu braku innych 
dostępnych środków leczniczych, 

b) tak, jeśli teoretyczne prawdopodobieństwo skuteczności jest wysokie, 
c) tak, jeśli domagają się tego rodzice dziecka, 

1 

36. Co instrukcja Donum Vitae rozumie przez „sztuczne przekazywanie Ŝycia” lub „sztuczne 
zapłodnienie”? 
 

RóŜne metody techniczne podjęte dla uzyskania poczęcia ludzkiego w inny sposób niŜ 
przez stosunek płciowy męŜczyzny i kobiety. 

 

2 

37. Uzupełnij zdanie z instrukcji Donum Vitae: 

„Niezbywalne prawa osoby powinny być (…) uznane i uszanowane ze strony społeczności 
cywilnej i władzy politycznej. Te prawa człowieka nie zaleŜą ani od poszczególnych 
jednostek, ani od rodziców, ani nie są przywilejem udzielonym przez społeczeństwo czy 
państwo. Tkwią one w naturze ludzkiej i są ściśle związane z osobą na mocy aktu 
stwórczego, od którego osoba bierze swój początek. 
 

3 

38. Wg instrukcji Donum Vitae, zadaniem prawa cywilnego jest: 

a) zabezpieczenie dobra wspólnego osób przez uznanie i obronę podstawowych praw, 
b) rozwój pokoju, 
c) rozwój moralności publicznej, 

3 

39. Dokończ zdanie instrukcji Donum Vitae: W chwili, kiedy jakieś prawo pozytywne pozbawia 

obrony pewną kategorię istot ludzkich, których ze swojej natury powinno bronić, to tym 

samym państwo odmawia równości wszystkich (1) wobec prawa (2). 
2 

40. Jakie wspólne przymioty osoby, decydujące o jej godności, moŜemy odnaleźć w Deklaracji 
Praw Człowieka i w nauczaniu Kościoła? 
 

Człowiek jest osobą (1), to znaczy istotą obdarzoną rozumem (2) i wolną wolą (3). 
3 

41. Zgodnie z nauką Kościoła odpowiedz na pytania: 

• Czy moŜna odłączyć respirator, jeśli nastąpiła śmierć mózgu i jeśli rodzina sobie tego 
Ŝyczy?  Odp.: Tak. 

• Czy moŜna nie podejmować reanimacji, gdy proces umierania jest wynikiem nieuleczalnej 
choroby? Odp.: Tak. 

• Czy chrześcijanin w obliczu cierpienia moŜe sięgnąć po środki przeciwbólowe, których 
skutkiem ubocznym jest przyspieszenie śmierci? Odp.: Tak. 

3 

42. W czym przede wszystkim, wg Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego ma się 
przejawiać respektowanie prawa moralnego podczas wojny? 
 

W szacunku i traktowaniu po ludzku(1) ludności cywilnej (2), rannych Ŝołnierzy i 
jeńców(3). 
 

3 

43. Czy Ŝycie fizyczne człowieka ma wartość absolutną? 

Nie. 
2 
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