XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
TEST I ETAPU DLA POZIOMU II
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 8 stron.
nazwisko:

imię:

nazwa i adres
Zboru:

zdobyte
punkty:

Instrukcja:
1. Test składa się z 22 pytania, za które w sumie możesz otrzymać 72 punkty.
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. Kim był Gamaliel?
a) nauczyciel zakonu,
b) bratem Piotra
c) członkiem Rady Najwyższej,
d) odpowiedzi a i c są prawidłowe
A2.Kogo zabrał ze sobą Jezus na wysoką górę, na osobność?
a) Piotra, Andrzeja i Jakuba
b) Piotra, Jakuba i Jana
c) Piotra, Jana i Filipa
d) Jana, Jakuba i Andrzeja
A3. W drodze, do jakiego miasta był Jezus wraz z uczniami, gdy przeklął drzewo
figowe?
a) Jerozolimy
b) Cezarei
c) Betanii
d) Genezaret
A4. Których apostołów wysłał Jezus, by przygotowali wieczerzę paschalną?
a) Piotra i Andrzeja
b) Piotra i Jana
c) Piotra, Jana i Jakuba
d) Jana i Jakuba
A5. W jakich okolicznościach Jezus powołał się na słowa proroka Izajasza,
wypowiadając następujące słowa: Dom mój przez wszystkie narody będzie nazwany
domem modlitwy.
a. gdy Jezus wszedł do świątyni w Jerozolimie
b. gdy Jezus nauczał w synagodze
c. gdy Jezus instruował swoich uczniów, jak i gdzie mają się modlić
d. gdy Jezus uzdrawiał chorych
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A6. Z jakiego miasta pochodził Szymon Piotr?
a) Galilei
b) Betanii
c) Betsaidy
d) Kafarnaum
e) Jerozolimy

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. Jakie znaki będą towarzyszyć dniom końca? Zaznacz cztery odpowiedzi.
a) usłyszycie wieści wojenne
b) będą miejscami trzęsienia ziemi
c) ludzie będą się masowo nawracać
d) świat się zjednoczy
e) nastanie głód
f) będziecie wydawani na sąd
g) Bóg ześle na ludzi plagi w postaci różnych chorób
B2. Zaznacz osoby uznawane w pierwszym Kościele za filary. Zaznacz trzy
odpowiedzi.
a) Tomasz
b) Kefas
c) Jakub
d) Barnaba
e) Jan
f) Paweł
g) Sylas
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B3. Kto szukał powodu do zabicia Jezusa? Zaznacz trzy odpowiedzi.
a) lud
b) arcykapłani
c) uczniowie
d) Rada Najwyższa
e) prorocy
f) uczeni w piśmie
B4. Co zrobi Pan (z przypowieści o wiernym i niewiernym słudze), gdy powróci
i zastanie swoich służących czekających na niego? Zaznacz trzy odpowiedzi.
a) wręczy im nagrodę
b) przepasze się
c) zabierze ich do nieba
d) posadzi ich przy stole
e) będzie im usługiwał
f) podziękuje za służbę
B5. Co wydarzyło się podczas wizyty Piotra w domu Korneliusza? Zaznacz trzy
odpowiedzi.
a) Korneliusz czekał w domu tylko ze swoją rodziną
b) w domu Korneliusza zgromadziło się wielu ludzi
c) Korneliusz zaprosił Piotra do spożycia wspólnego posiłku
d) Korneliusz opowiedział mu swoje widzenie
e) wszyscy obecni zostali ochrzczeni Duchem Świętym
B6. Co praktykował (w czym trwał) pierwszy kościół? Zaznacz cztery odpowiedzi.
a) w nauce apostolskiej
b) w postach
c) w przestrzeganiu przepisów prawa
d) we wspólnocie
e) w łamaniu chleba
f) w uwielbieniu Boga
g) modlitwach
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B7. W jaki sposób Herod prześladował członków Kościoła? Zaznacz dwie
odpowiedzi.
a) kazał ściąć Jakuba brata Jana
b) kazał pojmać Piotra
c) wtrącił Piotra i Jana do więzienia
d) zabronił im publicznie nauczać
B8. Co zalecił zrobić Jezus w przypadku grzechu brata (bliskiej osoby)? Zaznacz
trzy odpowiedzi.
a) zgłosić to kapłanowi
b) upomnieć sam na sam
c) wziąć z sobą jednego lub dwóch świadków
d) postawić takiego człowieka przed sądem
e) powiedzieć zborowi
f) pomimo wszystko tolerować jego zachowanie

CZĘŚĆ C
Wykonaj polecenia
C1. Uzupełnij werset:
Rzekł Jezus do Szymona Piotra: ……………………………………………………………...
Rzekł Mu:…………………………..…….….……... Rzecze mu:……………......…………..

C2. Kiedy i w jakich okolicznościach Piotr zwraca się do Jezusa następującymi
słowami?
Wypowiedź

Kiedy?

Panie nie tylko nogi moje, lecz
i ręce i głowę.
Panie z tobą gotów jestem iść
do więzienia i na śmierć.

Dobrze nam tu być.
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Krótki opis sytuacji

C3. Wpisz brakujące liczby.
a) A po …… dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł
Jezus, gdy drzwi były zamknięte.
b) Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było
…….. , a chociaż ich tyle było nie podarła się sieć.
Odpowiedział mu Filip: Za ….….. denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby

c)

każdy tylko odrobinę otrzymał.
d) Jezus nakarmił około …….….. mężczyzn chlebem i rybami.
A niewiasta, która miała krwotok od .….… lat i na lekarzy wydała całe swoje

e)

mienie, a nikt nie mógł jej wyleczyć, podszedłszy z tyłu dotknęła się kraju szaty
jego i natychmiast ustał jej krwotok.
Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało

f)

owego dnia około …...…. dusz.
g) A Korneliusz rzekł: przed ….… dniami około tej godziny o …….. modliłem się
w domu swoim, gdy nagle stanął przede mną mąż w lśniącym odzieniu.
h) Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero ….….. godzina
dnia.
C4. Wymień uzdrowienia lub wskrzeszenia, które wydarzyły się dzięki modlitwie
Piotra.
a) ………………………………………………………….………......…………..
b) ………………………………………………..……....……...……..………..…
………………..…………..……………….………..…………..………………

c)

C5. Od jakich rzeczy mieli się wstrzymywać nawróceni poganie?
a)

…………………………………………….

b) …………………………………………….
c)

……………………………………………..

d) ……………………………………………..
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C6. Dopasuj cyfrę do litery.
a) Kafarnaum
b) Joppa

wyznanie Piotra o Jezusie „Ty jesteś Chrystus,
Syn Boga żywego”.
2. powołanie uczniów przez Jezusa

c) Jerozolima

3. uzdrowienie Eneasza

d) okolice Cezarei Filipowej

4. Piotr mieszkał u Szymona Garbarza

e) Joppa

5. wskrzeszenie Tabity

f) Lydda

6. sobór apostołów

g) Cezarea

7. Piotr przebywał w domu Korneliusza

litera

A

1.

B

C

D

E

F

G

cyfra
C7. Jezus powiedział: ”…lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż
z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego”. Napisz w jednym zdaniu,
czego Jezus chciał nauczyć swoich uczniów mówiąc o tym?

C8. Do kogo Piotr kierował te słowa? Jeżeli imię jest zapisane w Biblii, należy je podać.
Słowa Piotra
Stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego,
którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził
z martwych.
Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca
swego?
Odwróć się od tej nieprawości swojej.
Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem.
Wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał,
aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii
i uwierzyli.
Nie wiem, co mówisz.
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Osoby, do których je wypowiedział

CZĘŚĆ D
Brudnopis
(nie podlega ocenie)
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