Ogólnopolska Olimpiada Biblijna 2017 – test: szkoła podstawowa
Kod ucznia …………………………………………………………………………………

Część A (pytania z jedną poprawną odpowiedzią)
1. Jak miała na imię matka Józefa?
a. Lea.
b. Rachela.
c. Bilha.
d. Zylpa.
2. Komu synowie Jakuba sprzedali Józefa?
a. Egipcjanom.
b. Ismaelitom.
c. Potyfarowi.
d. Faraonowi.
3. Do jakiego kraju został uprowadzony Daniel?
a. Asyrii.
b. Egiptu.
c. Babilonu.
d. Edomu.
4. Daniel został wrzucony do lwiej jamy ponieważ:
a. Nie pokłonił się złotemu posągowi.
b. Modlił się do Boga pomimo zakazu królewskiego.
c. Nie potrafił wyjaśnić snu królowi.
d. Był Żydem.
5. Do jakiego miasta Bóg posłał Jonasza?
a. Tyru.
b. Tarszyszu.
c. Jerozolimy.
d. Niniwy.
6. Co zrobili żeglarze, podróżujący do Tarszyszu, aby dowiedzieć się z czyjej winy rozpętała się
burza?
a. Pomodlili się.
b. Zrobili wyliczankę.
c. Rzucili losy.
d. Przeprowadzili dochodzenie.

Część B (zaznacz tylko tyle odpowiedzi ile jest w poleceniu)
W części B należy zaznaczyć tylko tyle odpowiedzi ile jest w poleceniu. Zaznaczenie większej
ilości jest równoznaczne z otrzymanie 0 pkt za to konkretne polecenie/pytanie.
1. Co przyśniło się Józefowi? Zaznacz 2 odpowiedzi.
a.
b.
c.
d.

Snopy braci kłaniające się przed jego snopem.
Trzy kosze białego pieczywa na jego głowie.
Słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniających się przed nim.
Siedem kłosów pełnych i siedem kłosów pustych.

2. Czyje sny wyłożył Józef? Zaznacz 3 odpowiedzi.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Żony Potyfara.
Faraona.
Jakuba.
Przełożonego podczaszych.
Beniamina.
Przełożonego piekarzy.

3. Jak mieli na imię synowie Józefa? Zaznacz 2 odpowiedzi.
a.
b.
c.
d.
e.

Manasses.
Jakub.
Efraim.
Safenat-Paneach.
Beniamin.

4. Kto znajdował się w piecu ognistym? Zaznacz 4 odpowiedzi.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Daniel.
Szadrach.
Meszach.
Abed-Nego.
Żołnierze.
Anioł.
Król Nebukadnesar.
Stu dwudziestu satrapów.

5. Co wydarzyło się podczas uczty urządzonej przez króla Belsazara? Zaznacz 2 odpowiedzi.
a.
b.
c.
d.

Pojawiło się pióro, które pisało na wapiennej ścianie.
Biesiadnicy pili z naczyń świątynnych.
Daniel wyjaśnił znaczenie napisu.
Królowa matka radziła, aby wezwać wróżbitów i astrologów.

6. Z jakiego powodu rozgniewał się Jonasz? Zaznacz 2 odpowiedzi.
a.
b.
c.
d.

Ponieważ został wyrzucony ze statku.
Gdyż musiał spędzić trzy dni i trzy noce w brzuchu ryby.
Ponieważ usechł jego krzew rycynowy.
Gdyż Bóg nie zniszczył Niniwy

Część C (zastosuj się do poleceń)
1. Uzupełnij wersety właściwymi wyrazami wybranymi z tabeli poniżej.
„On bowiem jest Bogiem …………………………. i trwa na wieki, a jego królestwo jest
……………………………………... i władza jego jest
……………………….……………. .”
żywym, nieskończona, niezniszczalne
2. Przyporządkuj osoby, miejsca, przedmioty i zwierzęta z poniższej ramki do
odpowiedniej historii biblijnej. Do każdej historii pasuje po siedem haseł.
Miejsca

Babilon, Egipt, Niniwa, Tarszysz, więzienie

Osoby

Dariusz, faraon, Nebukadnesar, Potyfar, żeglarze

Przedmioty

piec, posąg, kubek, statek, włosienica

Zwierzęta

robak, krowy, ryba, lew, ptaki, zwierzę podobne do pantery

Historia o Józefie

Historia o Danielu

Historia o Jonaszu

3. Uzupełnij tabelę podanymi poniżej przywódcami.
Faraon

Dariusz

Nebukadnesar

Król Niniwy

Potyfar

Powołał nad królestwem 120 satrapów, nad którymi między innymi był
Daniel.
Nakazał zrobić złoty posąg.
Pokutował za swoim krajem, wraz z ludnością i bydłem.
Egipcjanin, dworzanin faraona, dowódca straży przybocznej.
Król całego Egiptu.

4. Podaj znaczenie elementów z wybranych snów.
Element z wybranego snu.

Jego znaczenie.

Snopy, które kłaniały się Józefowi.
Trzy gałązki winogron w śnie
przełożonego podczaszych.
Siedem pustych i wysuszonych
kłosów w śnie faraona.
Złota głowa posągu w śnie króla
Nebukadnesara.

5. Kto do kogo powiedział? Skorzystaj z tabeli poniżej.
Bóg, król Nebukadnesar, Jonasz, Jakub, Józef, przyjaciele
Daniela
a. „Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś (…). A ja nie
miałbym żałować tego wielkiego miasta?”

b.

……………………………….. do ……………………………..…………
„Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z
rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu.”
……………………………….. do ……………………………..…………

c.

„Cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi
mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi?” 3
……………………………….. do …………………………..…………

6. Prawda czy fałsz? W tabeli wpisz P jeśli zdanie jest prawdziwe, F jeśli zdanie jest fałszywe.
Mieszkańcy Niniwy nawrócili się do Boga po zwiastowaniu Daniela.
Król Dariusz wrzucił satrapów wraz z ich rodzinami do lwiej jamy.
Jonasz przebywał w brzuchu ryby 5 dni i 5 nocy.
Król Nebukadnesar zbudował posąg z miedzi.
Józef miał jedenastu braci.
Józef przebaczył swoim braciom, że go sprzedali jako niewolnika.
Jakub do końca swojego życia myślał, że Józefa rozszarpał dziki zwierz.
Józef przebywał w więzieniu w Egipcie przez kilka lat.
Daniel miał sen o czterech zwierzętach wychodzących z morza.

NOTATKI

