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Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Archidiecezjalnej w Olsztynie 

 

      

 

Błogosławiony Carlo Acutis – 15 letni święty 

Etap szkolny Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej 
17 listopada 2021 r., godz. 9.00 

Czas na wypełnienie arkusza: 1 godzina, maksymalna liczba punktów: 63 
 
 

1. Czym była dla Carla Eucharystia?      1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Na jakim instrumencie grał Carlo?      1 pkt 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Co trzeba zrobić, aby odnaleźć sens swojego życia – według Carla 1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jaki był „program” życia dla Carla?      1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Kiedy i gdzie (podaj miasto i państwo) urodził się Carlo Acutis?  3 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Punkty 
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6. W jaki sposób – według Carla – można osiągnąć komunię z Trójcą? 3 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Co powinno być celem naszego życia?     1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Kiedy idzie się prosto do nieba?      1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Czym według Carla jest smutek a czym szczęście?    2 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Czym jest nawrócenie według Carla?      2 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Jak mieli na imię rodzice Carla?      2 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

12.  Kiedy i gdzie został ochrzczony Carlo? Podaj datę i miejsce.  3 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Podaj informacje o rodzicach chrzestnych Carla.    2 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. Jakie imiona otrzymał na chrzcie świętym przyszły błogosławiony? 3 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

15. W jakim mieście zamieszkała rodzina Carla po powrocie do Włoch? 1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Opisz jak Carlo rozumiał chrzest?      5 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Gdzie w dzieciństwie Carlo spędzał niemal wszystkie wakacje?  3 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Do jakich szkół zapisali go rodzice, gdy skończył sześć lat?  2 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

19. Jakie wydarzenie miało fundamentalne znaczenie w życiu Carla? 1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Kiedy i gdzie przyjął komunie świętą? Podaj datę i miejsce.  3 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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21. W Jakich latach uczęszczał do gimnazjum?     1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

22. W jakiej dziedzinie Carlo przerastał swoich rówieśników?  1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

23. Gdzie spędzał wakacje Carlo jako nastolatek?    1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

24. Jak mieli na imię przyjaciele Carla z Asyżu?     2 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

25. Co było w centrum życia Carla?      1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

26. Dlaczego Carla nazywamy geniuszem komputerowy?   2 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

27. Do jakiego liceum trafił Carlo po gimnazjum?    1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

28. Jakie zwierzęta miał Carlo?       1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

29. Jakie pasje, obok informatyki, miał Carlo?     1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

30. Jaką wystawę, która przewędrowała cały świat, przygotował Carlo? 1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

31. Jak często Carlo przystępował do spowiedzi?    1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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32. Co dla Carla było „najbardziej miłosnym spotkaniem w ciągu dnia”? 1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

33. Jak miał na imię domowy pomocnik, który był przyjacielem Carla? 1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

34. Na jaką chorobę zachorował Carlo?      2 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

35. W jakim dniu zmarł Carlo Acutis?      1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

36. Kiedy i gdzie odbył się pogrzeb Carla?     2 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

37. Gdzie znajduje się grób Carlo Acutisa?     1 pkt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

38. Kiedy został ogłoszony błogosławionym?     1 pkt 

........................................................................................................................... 
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Odpowiedzi 

1. Drogą do nieba 

2. Saksofon 

3. Znajdź Boga, a znajdziesz sens swojego życia 

4. –Być zawsze zjednoczonym z Jezusem. 

5. 3 maja 1991 r., Londyn, Wielka Brytania 

6. Przez pokorę i uległość Duchowi 

7. Naszym celem powinna być Nieskończoność a nie skończoność. 

8. Idzie się prosto do nieba, jeśli każdego dnia przystępuje się do Eucharystii. 

9. Smutek to wzrok skierowany na siebie, szczęście to wzrok zwrócony na Boga. 

10. Nawrócenie to nic innego, jak przeniesienie wzroku z dołu ku Górze – wystarczy prosty ruch oczu. 

11. Andrea i Antonina  

12. 18 maja 1991 r., w londyńskim kościele Our Lady of Dolours 

13. Rodzicami chrzestnymi byli dziadek Carlo i babcia ze strony matki Launa. 

14. Carlo Maria Antonia 

15. Mediolan 

16. Chrzest „pozwala on duszom zbawić się dzięki ponownemu przyjęciu do życia Bożego. Ludzie nie 

zdają sobie sprawy, jak nieskończonym jest to darem, i poza konfetti, bombonierkami oraz białym 

ubrankiem zupełnie nie przejmują się tym, by zrozumieć sens tego wielkiego daru, jaki Bóg ofiaruje 

ludzkości”. 

17. U dziadków ze strony matki w miejscowości Centola, położonej w prowincji Salerno, na wzgórzu 

niedaleko morza, w pobliżu przylądka Palinuro. 

18. Prywatna szkoła przy Instytut San Carlo w Mediolanie, następnie do szkoły podstawowej przy 

Instytucie Tommaseo, prowadzonej przez siostry Marcelinki. 

19. Przyjęcie pierwszej komunii świętej 

20. 16 czerwca 1998 r., w kościele klasztornym Sióstr Romitek w Perego. 

21. W latach 2002-2005. 

22. Informatyka 

23. Asyż 

24. Matti i Jacop 

25. Eucharystia i adoracja 

26. Wymyślał programy informatyczne, robiąc obliczenia i pisząc formuły matematyczne – dla 

większości niezrozumiałe, ale mające pomóc jego przyjaciołom. Udzielał korepetycji z informatyki. 

27. Kierowanego przez księży jezuitów liceum przy Instytucie Leona XIII w Mediolanie 

28. Dwa koty, cztery psy i dwie czerwone rybki 

29. Wszystko co wiązało się z elektroniką oraz kręcenie krótkich filmików ze swoimi zwierzętami. 

30. O cudach eucharystycznych 

31. Co tydzień 

32. Odmawianie różańca 

33. Rajesh 

34. Białaczka typu M3 

35. 11 października 2006 r.  

36. 14 października 2006 r. w kościele Santa Maria Segreta 

37. W Asyżu 

38. 10 października 2020 r. 


