XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
TEST I ETAPU DLA POZIOMU III
rok szkolny 2018/2019

Drogi Uczestniku Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Nim przystąpisz do rozwiązywania testu I etapu Konkursu wpisz swoje dane w tabeli poniżej
oraz przeczytaj instrukcję. Sprawdź również czy posiadasz test składający się z 10 stron.
nazwisko:

imię:

nazwa i adres
Zboru:

zdobyte
punkty:

Instrukcja:
1. Test składa się z 20 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 88 punktów.
2. Na napisanie testu masz 60 minut.
3. W części A testu są pytania tylko z jedną poprawną odpowiedzią.
4. W części B testu są pytania wielokrotnego wyboru. Wolno Ci zaznaczyć nie więcej
odpowiedzi, niż wskazana liczba poprawnych odpowiedzi. Zaznaczenie większej ilości
niż jest to podane w pytaniu sprawi, że za to konkretne zadanie otrzymasz 0 punktów.
5. W części A i B odpowiedzi należy zaznaczać bezpośrednio w pytaniach biorąc
odpowiedni podpunkt w kółeczko (nie ma karty odpowiedzi). W przypadku,
gdy zaznaczono błędną odpowiedź, należy ją przekreślić znakiem X:
Przykład zaznaczenia odpowiedzi:

Przykład poprawienia odpowiedzi:

6. W części C należy wykonać polecenia. Staraj się pisać wyraźnie, gdyż nieczytelne
odpowiedzi mogą zostać pominięte podczas oceny.
7. W żadnej części testu nie ma punktów ujemnych za błędne odpowiedzi.
8. W części D znajduje się brudnopis, który nie podlega ocenie.
Z życzeniami Bożego pokoju
Centralna Komisja Konkursu

CZĘŚĆ A
Test jednokrotnego wyboru
(pytania z jedną poprawną odpowiedzią)
A1. W jaki sposób Jezus dowiedział się o chorobie teściowej Piotra?
a) chora przyszła do Jezusa prosić o uzdrowienie
b) Jezus zobaczył ją leżącą w gorączce
c) nie znamy sytuacji, w której teściowa Piotra byłaby chora
d) Piotr prosił Go o uzdrowienie teściowej
e) rodzina Piotra powiedziała o tym Jezusowi i uczniom
f)
g)

A2. Około której godziny uczniowie Jana spotkali Jezusa i poszli za nim do domu?
a) 1
b) 3
c) 4
d) 7
e) 10
A3. Co robił Zebedeusz w chwili spotkania z Jezusem?
a) czyścił łódź
b) naprawiał sieci
c) siedział pod drzewem
d) sprzedawał ryby
e) szedł drogą
A4. Po co Jezus wszedł na górę po odprawieniu uczniów i nakarmionego tłumu?
a) aby modlić się w samotności
b) aby odpocząć
c) aby spać
d) aby uwolnić człowieka opętanego
e) aby wybrać dwunastu apostołów
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A5. Kogo cytował Pan Jezus, gdy wypowiedział słowa:
Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie?
a) Dawida
b) Ezechiela
c) Izajasza
d) Jeremiasza
e) Ozeasza
A6. Gdzie Piotr spotkał poborców dwudrachmowego podatku?
a) nie wiemy tego
b) w Betsaidzie
c) w Jerozolimie
d) w Kafarnaum
e) w Nazarecie

CZĘŚĆ B
Test wielokrotnego wyboru
(pytania ze wskazaną liczbą poprawnych odpowiedzi)
UWAGA: Zaznaczenie większej liczby odpowiedzi, niż przewidziano w pytaniu
jest równoznaczne z otrzymaniem 0 punktów za to zadanie
B1. Którzy mężowie zostali wybrani do usługiwania przy stołach?
Zaznacz pięć odpowiedzi.
a) Akwila
b) Andrzej
c) Filip
d) Jan
e) Nikanor
f) Nikodem
g) Parmen
h) Paweł
i) Prochor
j) Tadeusz
k) Tymon
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B2. Co według relacji ewangelisty Mateusza przytaczającego wypowiedź Pana
Jezusa pochodzi z serca człowieka? Zaznacz pięć odpowiedzi.
a) bałwochwalstwo
b) bluźnierstwa
c) cudzołóstwa
d) czary
e) dobre uczynki
f) kradzieże
g) rozpusta
h) samobójstwo
i) wiara
j) zabójstwa
k) złe słowa
B3. Co na podwórzu pałacu arcykapłana zdradziło Piotra, że był uczniem Jezusa?
Zaznacz trzy odpowiedzi.
a) cud
b) miecz
c) mowa
d) pochodzenie
e) sandały
f) wygląd
g) zawód
B4. Które elementy pozdrowień są wspólne dla obu wstępów z listów Piotra?
Zaznacz dwie odpowiedzi.
a) Piotr nazwał siebie apostołem Jezusa Chrystusa
b) Piotr nazwał siebie sługą Jezusa Chrystusa
c) Piotr prosił adresatów listu, aby pozdrowili się wzajemnie pocałunkiem miłości
d) Piotr zwrócił się do rozproszonych wychodźców
e) Piotr życzył adresatom listu łaski i pokoju, aby im się rozmnożyły
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B5. Co według relacji ewangelisty Marka przytaczającego wypowiedź Pana Jezusa
będzie znakiem końca? Zaznacz pięć odpowiedzi.
a) będą przyłączać się do uczniów, żeby ich potem zdradzić
b) będą wydawać uczniów Jezusa
c) będzie wielu zwodzicieli
d) głód
e) powstanie antychryst
f) susza
g) trzęsienia ziemi
h) wszystkie narody usłyszą ewangelię
i) wybuchy wulkanów
j) wzrośnie poznanie
k) zostanie powołany apostoł w miejsce zdrajcy
B6. Kogo Piotr nazywa żywymi kamieniami? Zaznacz pięć odpowiedzi.
a) kapłaństwo aaronowe
b) królewskie kapłaństwo
c) lud Boży
d) lud doskonały
e) lud nabyty
f) lud pogan
g) naród święty
h) powołanych do ciemności
i) ród przekorny
j) ród wybrany
k) skałę zgorszenia

CZĘŚĆ C
Wykonaj polecenia
C1. Uzupełnij werset:
A ………………...…..…… rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą ………………………..…….…..…… twoje, żeś mniemał,
iż za pieniądze można ………….………..….…….…… ……………………….…… ………………..….…..…….
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C2. Wykorzystując słowa z tabeli uzupełnij wypowiedź Piotra z zachowaniem
właściwej kolejności. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie
waszą wiarę cnotą, cnotę…
cyfra

6

litera

B

2
C

1

braterstwo

A

braterstwem

2

cnotę

B

cnotą

3

pobożność

C

miłością

4

powściągliwość

D

pobożnością

5

poznanie

E

powściągliwością

6

wiarę

F

poznaniem

7

wytrwanie

G

wytrwaniem

C3. Na podstawie podanych rzeczowników należy jednoznacznie określić wydarzenie.
Uzupełnij tabelę.
charakterystyczne
rzeczowniki

biblijne wydarzenie

Antiochia, jedność, mięso,
nawrócenie, polecenie
arcykapłani, gołębie,
jaskinia, naczynie, stoły
brama, dziewiąta,
jałmużna, ręka, zdumienie
drzwi, posiadłość,
przyniesienie, stopy, strach
głowa, nauczyciel, Pan,
prześcieradło, wieczerza
łódź, porzucenie, rybacy,
sieci, wybrzeże

C4. Połącz w pary podane określenia czasu z ich opisem, by powstały biblijne terminy,
tak jak zostały użyte w tekście.
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cyfra

2

litera

C

1

codziennie

A

będziecie ochrzczeni Duchem Świętym

2

hojne

B

czasy i chwile, które Ojciec w mocy
swojej ustanowił

3

nie wasza to rzecz znać

C

jałmużny

4

nieustannie

D

modlący się do Boga

5

po niewielu dniach

E

Pan wyleje Ducha swego na wszelkie ciało

6

stanie się
w ostatecznych dniach

F

pomnażał liczbę tych,
którzy mieli być zbawieni

C5. Określ czy podane w tabeli stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz X
we właściwej kolumnie.
stwierdzenie
Autorem słów: Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem
się staje jest Piotr w jednym ze swoich listów.
Celem wiary jest zbawienie dusz.
Ewangelia była głoszona również umarłym.
Piotr kończy jeden z listów przesyłając pozdrowienia
z Koryntu.
Piotr tłumaczy jakim zwierzchnikom nie trzeba być poddanym.
Piotr uważa, że jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże.
Piotr wzywa, żeby być trzeźwym.
W dzień Pański ziemia zostanie przemieniona na nowo.
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prawda

fałsz

C6. Rozwiąż krzyżówkę. Cyfry z dolnych narożników utworzą hasło, które stanowi
pytanie. Należy udzielić dodatkowych informacji do tego pytania.
1.

Nie podlega dowolnemu wykładowi.

2.

Mieszka w nowych niebiosach i nowej ziemi.

3.

Arka Noego jest tego obrazem.

4.

Przybyli stamtąd ludzie, którzy nauczali, że obrzezanie jest niezbędne
do zbawienia.

5.

Stanowisko piastowane przez Jaira w synagodze.

6.

Inna nazwa Morza Galilejskiego.

7.

Ziemia, do której podczas wichury płynęli uczniowie.

8.

Piotr w swoim liście przekazał pozdrowienia z tego Zboru.

9.

Taka powinna być miłość jednych ku drugim.

10. Jakub, Kefas i Jan według Pawła.
11. Wzgardzili nim budowniczowie.
1

2

4

3
7

5
5
4

6
8
7
3

11
8
10

9
6

10
2

11
1

9
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Hasło:
1

2

3

4

5

6

7

8

1

9

10

11
?

Kto zadał to pytanie?
Komu zadano to pytanie?
C7. W podanej tabeli wpisz nazwy miejscowości, z których pochodziły lub w których
mieszkały wskazane osoby, a następnie zaznacz je na zamieszczonej mapie
wpisując odpowiednią cyfrę w kratce.
nr na
mapie

osoba

1

Eneasz

2

Filip

3

Korneliusz

4

Tabita

miejscowość

Mapa pochodzi z: John Strange,
Atlas Biblijny, Towarzystwo Biblijne
w Polsce, Warszawa 1995, s. 46.
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C8. Kto do kogo wypowiedział podane słowa? Jeżeli znamy imię, należy je podać.
Uzupełnij tabelę.
wypowiedziane słowa
O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we
wszystko, co powiedzieli prorocy.
Oszalałaś!
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.

CZĘŚĆ D
Brudnopis
(nie podlega ocenie)
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mówiący

do kogo?

