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Testas "Sakramentai"  
 
Pastaba:  
Testo klausimuose galimi vienas ar keli teisingi atsakymai.  
 
1. Sakramentai yra skirstomi į grupes (sujunk teisingus): 

 Įkrikščioninimo (į krikščionybę 
įvedantys) …  

 Gydymo ...   
 Tarnavimo bendruomenei 

(įsipareigojimo) ... 

... Kunigystė, Santuoka. 
 ... Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija. 
 ... Atgaila, Ligonių patepimas.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
2. Kokiais veiksmais kunigas perduoda Dievo malonę? (Pasirink teisingus atsakymus): 

 Skaitant Dievo Žodį. 
 Kryžiaus ženklu. 
 Aliejaus patepimu. 
 Rankų uždėjimu. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
3. Kokią malonę teikia Kunigystės sakramentas?   
Šis sakramentas suteikia galią gerai atlikti _____________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
4. Kada buvo įsteigtas švenčiausias sakramentas?  
Atsakymas:____________________________   
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
5. Kiek kartų gali būti suteikiamas Sutvirtinimo sakramentas? 
Atsakymas:_____________________________   
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
6. Kuris sakramentas yra pats svarbiausias? 

 Eucharistijos. 
 Ligonių patepimo. 
 Sutvirtinimo. 
 Santuokos. 
 Krikšto. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
7. Kokią malonę gauname Atgailos Sakramento metu? 

 Šventosios Dvasios dovanų. 
 Pašvenčiamąją malonę. 
 Gimtosios nuodėmės panaikinimą. 
 Visų nuodėmių atleidimą. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
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8. Kokie ženklai yra naudojami sakramentuose? (Pasirink teisingus atsakymus): 
 Šviesa. 
 Vynas. 
 Duona. 
 Žemė. 
 Vanduo. 
 Aliejus. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
9. Bažnyčia turi ne tik bendrąją kunigystę, bet ir specialią. Ji skirta vienyti Bažnyčios 
narius, mokyti tikėjimo ir švęsti liturgiją. (Pažymėk eilės tvarka kaip yra skirstomas 
Kunigystės sakramentas): 
___   Vyskupo šventimai. 
___   Kunigystės. 
___   Diakonato. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
10. Kuriuo sakramentu yra atskleidžiama Dievo ir žmogaus vienybės paslaptis, partnerystė 
tarp Dievo ir žmonių. Juk svarbiausi šio sakramento bruožai yra ištikimybė ir 
abipusiškumas. 
Atsakymas:_____________________________   
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
11. Kokią malonę gauname Krikšto Sakramentu? 

 Gimtosios nuodėmės atleidimą. 
 Veikiamąją malonę. 
 Pamaldumo malonę. 
 Dovanos malonę. 
 Didelių nuodėmių atleidimą. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
12. Kokius ženklus įsteigė Kristus, kuriais gauname Dievo malones? 

 Sekmadienius. 
 Sakramentus. 
 Žvakes. 
 Bažnyčią. 
 Atlaidus. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
13. Kaip manai, kokiu tikslu Kristus įsteigė Ligonių patepimo sakramentą?  
Juk šis sakramentas stiprina ligonių _________ ir___________ . 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
14. Kokių malonių gauna jaunavedžiai Santuokos sakramentu?  
Jaunavedžiai Dievo laiminimu _________________ . 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
15. Kiek kartų gali būti suteiktas Krikšto sakramentas? 
Atsakymas: ________________  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
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16. Ką turime daryti, kad gerai priimtume Atgailos sakramentą? (Surašyk eilės tvarka): 
___   Gerai atsiminti savo nuodėmes. 
___   Atlikti išpažintį. 
___   Atsilyginti ir taisytis. 
___   Gailėtis dėl padarytų nuodėmių. 
___   Tvirtai pasiryžti daugiau nebenusidėti. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
17. Kas yra Švenčiausias sakramentas?  
Tai yra  mūsų __________ Jėzaus Kristaus tikrasis __________ ir__________ , _________ ir 
vyno pavidalu. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
18. Kaip manai, kokie yra dvasiniai Atgailos sakramento vaisiai: 

 Susitaikinimas su Dievu, ...               ... kai žmogus atgauna malonę. 
 Susitaikinimas su Bažnyčia, ...   ... kurios reikalingos krikščionio kovai. 
 Sąžinės ramybė ir ...                           ... dvasinė paguoda. 
 Sustiprėjusios dvasinės jėgos, ...   ... kai atleidžiamos nuodėmės. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
19. Kokią malonę gauname Sutvirtinimo Sakramento metu? 

 Šventosios Dvasios dovanas. 
 Susitaikinimo malonę. 
 Visų nuodėmių atleidimą. 
 Gimtosios nuodėmės atleidimą. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
20. Kiek yra Sakramentų? 

 Septyni. 
 Trys. 
 Vienas. 
 Penki. 
 Devyni. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
21. Kaip vadinasi Bažnyčios įsteigti šventi ženklai, kurių tikslas yra parengti žmones gauti 
sakramentų vaisių. 
Atsakymas: _________________________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
22. Kokiais vardais gali būti vadinamas Švenčiausiasis Sakramentas (Pasirink teisingus 
atsakymus): 

 Komunija. 
 Eucharistija. 
 Kristaus Kūnas. 
 Auksinė taurė. 
 Skaisčioji saulė. 
 Dangaus duona. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
Maksimalus taškų skaičius: 38          Surinkta taškų: ______        Pažymys: ______ 
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Testo „Sakramentai“ - ATSAKYMAI 
 

  1. Sakramentai yra skirstomi į grupes (sujunk teisingus): 
 Įkrikščioninimo (į krikščionybę įvedantys) ... Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija.  
 Gydymo                                                       ... Atgaila, Ligonių patepimas. 
 Tarnavimo bendruomenei (įsipareigojimo) ... Kunigystė, Santuoka. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 
2. Kokiais veiksmais kunigas perduoda Dievo malonę? (Pasirink teisingus atsakymus): 

 Skaitant Dievo Žodį. 
 Kryžiaus ženklu. 
 Aliejaus patepimu. 
 Rankų uždėjimu. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
3. Kokią malonę teikia Kunigystės sakramentas?   
Šis sakramentas suteikia galią gerai atlikti kunigo pareigas. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
4. Kada buvo įsteigtas švenčiausias sakramentas?  
Atsakymas: Per paskutinę vakarienę. arba Paskutinės vakarienės metu.   
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
5. Kiek kartų gali būti suteikiamas Sutvirtinimo sakramentas? 
Atsakymas: Vieną.  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
6. Kuris sakramentas yra pats svarbiausias? 

 Krikšto. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
7. Kokią malonę gauname Atgailos Sakramento metu? 

 Visų nuodėmių atleidimą. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
8. Kokie ženklai yra naudojami sakramentuose? (Pasirink teisingus atsakymus): 

 Šviesa. 
 Vynas. 
 Duona. 
 Vanduo. 
 Aliejus. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
9. Bažnyčia turi ne tik bendrąją kunigystę, bet ir specialią. Ji skirta vienyti Bažnyčios narius, 
mokyti tikėjimo ir švęsti liturgiją. (Pažymėk eilės tvarka kaip yra skirstomas Kunigystės 
sakramentas): 
_3_   Vyskupo šventimai. 
_2_   Kunigystės. 
_1_   Diakonato. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 



 5 

10. Kuriuo sakramentu yra atskleidžiama Dievo ir žmogaus vienybės paslaptis, partnerystė 
tarp Dievo ir žmonių. Juk svarbiausi šio sakramento bruožai yra ištikimybė ir abipusiškumas. 
Atsakymas: Santuoka arba Santuokos. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
11. Kokią malonę gauname Krikšto Sakramentu? 

 Gimtosios nuodėmės atleidimą. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
12. Kokius ženklus įsteigė Kristus, kuriais gauname Dievo malones? 

 Sakramentus. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
13. Kaip manai, kokiu tikslu Kristus įsteigė Ligonių patepimo sakramentą?  
Juk šis sakramentas stiprina ligonių _sielą_ ir_kūną_ . 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
14. Kokių malonių gauna jaunavedžiai Santuokos sakramentu?  
Jaunavedžiai Dievo laiminimu _sustiprinami_ . 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 
15. Kiek kartų gali būti suteiktas Krikšto sakramentas? 
Atsakymas: _Vieną arba Viena arba Vienas_  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
16. Ką turime daryti, kad gerai priimtume Atgailos sakramentą? (Surašyk eilės tvarka): 
_1_   Gerai atsiminti savo nuodėmes. 
_4_   Atlikti išpažintį. 
_5_   Atsilyginti ir taisytis. 
_2_   Gailėtis dėl padarytų nuodėmių. 
_3_   Tvirtai pasiryžti daugiau nebenusidėti. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
17. Kas yra Švenčiausias sakramentas?  
Tai yra  mūsų _Viešpaties_ Jėzaus Kristaus tikrasis _Kūnas_ ir_Kraujas_ , _duonos_ ir vyno 
pavidalu. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
18. Kaip manai, kokie yra dvasiniai Atgailos sakramento vaisiai: 

 Susitaikinimas su Dievu, ...               ... kai žmogus atgauna malonę. 
 Susitaikinimas su Bažnyčia, ...   ... kai atleidžiamos nuodėmės. 
 Sąžinės ramybė ir ...                           ... dvasinė paguoda. 
 Sustiprėjusios dvasinės jėgos, ...   .... kurios reikalingos krikščionio kovai. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
19. Kokią malonę gauname Sutvirtinimo Sakramento metu? 

 Šventosios Dvasios dovanas. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
20. Kiek yra Sakramentų? 

 Septyni. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
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21. Kaip vadinasi Bažnyčios įsteigti šventi ženklai, kurių tikslas yra parengti žmones gauti 
sakramentų vaisių. 
Atsakymas: Sakramentalijos 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
22. Kokiais vardais gali būti vadinamas Švenčiausiasis Sakramentas (Pasirink teisingus 
atsakymus): 

 Komunija. 
 Eucharistija. 
 Kristaus Kūnas. 
 Dangaus duona. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
Maksimalus taškų skaičius: 38         
 
 
 

Sudarė: Jonavos r. Upninkų pagrindinės mokyklos  
                                                                     tikybos vyr. mokytoja Danutė Unčiurytė 
 


