
Zagadnienia na Olimpiadę Wiedzy Religijnej (Prawosławnej) 2020/2021

1. Wyjaśnij dlaczego Bóg jest źródłem świętości

2. Co to jest hagiografia?

3. Co rozumiemy pod pojęciem hagiologii?

4. Wyjaśnij znaczenie słowa „męczennik”, podaj przykłady męczenników.

5. Kategorie świętych Starego Testamentu

6. Męczeństwo braci Machabeuszy (2 Mch 6,18-7,41)

7. Historia i cierpienie Hioba (Księga Hioba)

8. Święty łączący Stary Testament i Nowy Testament

9. Cechy (cnoty) charakteryzujące świętych

10. Czym jest Obraz i podobieństwo Boże w człowieku?

11. Jak rozumiemy przebóstwienie człowieka? 

12. Chwała oddawana Bogu i cześć przynależna świętym

13. Teologiczne uzasadnienie oddawania czci świętym

14. Jak nazywają się zbiory zawierające opisy życia świętych?

15. Rola świętych w naszym życiu

16. Wyjaśnij pojęcie „świętych obcowanie”

17. Cykl tygodniowy pamięci świętych

18. Wspomnienie świętych na proskomidii

19. Obecność świętych w św. Liturgii 

20. Czym są akta męczenników?

21. Opowiedz o św. wielkomęczenniku Jerzym.

22. Kim był i co wiesz o św. męczenniku Pantelejmonie?

23. Jakich znasz świętych, którzy żyli na terytorium współczesnej Polski?

24. Opisz żywot św. młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego

25. Kiedy został kanonizowany św. Gabriel Zabłudowski i jakie były dzieje jego św. 
relikwii?

26. Opisz obecny kult św. młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego

27. Kogo określamy mianem męczenników chełmskich i podlaskich?

28. Kiedy i gdzie miała miejsce kanonizacja męczenników chełmskich i podlaskich?



29. Opisz żywot jednego lub dwóch świętych należących do grupy męczenników 
chełmskich i podlaskich. 

30. W jaki sposób i kiedy zginęli męczennicy podlascy?

31. Nazwij miejscowości skąd pochodzili męczennicy podlascy.

32. Kiedy i gdzie miała miejsce kanonizacja męczenników podlaskich?

33. Opowiedz o św. Antonim Supraskim.

34. Opowiedz o św. męczenniku Maksymie z Gorlic.

35.  Jakie są najważniejsze cechy ikonografii świętych?

36. Dlaczego oddajemy cześć relikwiom świętych i w jaki sposób?

37. Jakie znasz rodzaje relikwii świętych? 

38. Co określamy mianem mirotoczywyj?

39. Jaki jest związek rozwoju kalendarzy cerkiewnych w kultem świętych?

40. Jakie wydarzenie jest związane z dniem pamięci świętego? 

41. Nazwij pieśni liturgiczne poświęcone świętym.

42. Gatunki literatury hagiograficznej

43. Co to jest kanonizacja świętych?

44. Jak inaczej określić kanonizację?

45. Najstarsza kategoria świętych w Cerkwi

46. Kryteria uznania osoby za świętą

47. Świętość Matki Bożej

48. Jakie znasz kategorie świętych?

49. Kogo określamy mianem praojcowie?

50.  Kim są i jaką rolę pełnili prorocy Starego Testamentu?

51. Kim są apostołowie? Podaj przykłady

52. Apostołowie z liczby Dwunastu, a apostołowie z grona Siedmedziesięciu

53. Męczennicy chrześcijańscy pierwszych wieków. Geneza męczeństwa, co oznacza 
słowo „męczennik”?

54. Kto to są święci wyznawcy?

55. Kogo dotyczy kategoria św. hierarchów (swiatitielej), świętobliwych (prepodobnych)?
Podaj przykłady

56. Kogo dotyczy kategoria świętych darmoleczących (biezsrebrenikow)? Podaj 
przykłady



57. Kim są święci prawowierni (błagowiernyje)? Podaj przykłady

58. Kim są święci saloici (jurodiwyje)? Podaj przykłady.

59. Kim są święci sprawiedliwi (prawiedniki)? Podaj przykłady.

60. Opowiedz o swoim niebiańskim patronie (którego imię nosisz).


