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

imię:

nazwa i adres
Zboru:

zdobyte
punkty:

Instrukcja:
1. Test składa się z 20 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 75 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. Kto pogrzebał Ananiasza?
a) Safira
b) apostołowie
c) Józef nazwany przez apostołów Barnabą
d) młodsi
e) Piotr
f) faryzeusze
A2. Jak nazywa się pole, na którym umarł Judasz?
a) Akuldama
b) Ameldama
c) Akeldama
d) Azeldama
A3. Co ujrzał Piotr w grobie po zmartwychwstaniu Jezusa?
a) prześcieradła i chustę
b) dwóch aniołów w bieli
c) jednego anioła siedzącego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa
d) dwóch aniołów w lśniących szatach
A4. Maciej został wybrany na apostoła w miejsce Judasza. Czego świadkiem, według
słów Piotra, miał się stać wraz z pozostałymi apostołami?
a) zakładania Kościoła
b) śmierci Jezusa
c) zmartwychwstania Jezusa
d) cudów Jezusa w Jerozolimie, Judei, Samarii aż po krańce ziemi
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A5. Gdy Piotr szedł po wodzie do Jezusa, dlaczego zaczął tonąć?
a) przeląkł się fali
b) widząc wichurę, zląkł się
c) wystraszył się krzyku uczniów
d) pomylił Jezusa ze zjawą
A6. Co było powodem zdziwienia Rady Najwyższej, gdy Piotr i Jan stanęli przed nią
po raz pierwszy?
a) że Piotr i Jan woleli słuchać Boga, niż postanowienia Rady Najwyższej
b) poparcie, jakie mieli Piotr i Jan ze strony ludu
c) moc głoszonych przez Piotra słów o zmartwychwstaniu Jezusa
d) odwaga Piotra i Jana, pomimo że byli oni ludźmi nieuczonymi i prostymi
e) zniknięcie Piotra i Jana z więzienia

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. Jak wyglądało życie religijne zboru chrześcijańskiego? Zaznacz trzy odpowiedzi.
a) kupowali posiadłości dla biednych, jak komu było potrzeba
b) co tydzień uczęszczali do świątyni
c) wszyscy zaś, którzy uwierzyli byli razem i mieli wszystko wspólne
d) dusze wszystkich ogarnięte były radością
e) trwali w nauce apostolskiej
f) za sprawą apostołów działo się wiele cudów
B2. Jakie cechy posiadali diakoni? Zaznacz trzy odpowiedzi.
a) uczciwi
b) pełni mądrości
c) pełni Ducha Świętego
d) trwający w modlitwie
e) trwający w poście
f) cieszący się zaufaniem
g) pilnujący służby Słowa
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B3. Spośród podanych wydarzeń wybierz te, w których z dwunastu uczniów
uczestniczyli tylko Piotr, Jakub i Jan. Zaznacz trzy odpowiedzi.
a) chromy od urodzenia zostaje uzdrowiony przy bramie świątyni
b) Jezus odchodzi modlić się w ogrodzie Getsemane
c) wskrzeszenie córki Jaira w jego domu
d) Jezus powołuje uczniów u wybrzeża Morza Galilejskiego
e) Jezus zapowiada znaki zbliżania się końca świata
f) Jezus idzie na wysoką górę, gdzie przemienia się
g) g) Jezus po raz pierwszy zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie
B4. Które z podanych zdań odnoszą się do tego, co Pan Jezus nauczał na temat
modlitwy? Zaznacz cztery odpowiedzi.
a) Potrzebne jest specjalnie przygotowanie do modlitwy.
b) Jeśli dwoje ludzi uzgodnią, o co będą prosić Boga w modlitwie, otrzymają to.
c) Gdy modlimy się o cokolwiek, otrzymamy to, jeśli tylko będziemy wierzyć.
d) Każdy rodzaj demona wychodzi wyłącznie przez modlitwę.
e) Jeśli twój brat zgrzeszy, masz przyjść do Boga w modlitwie o niego.
f) Gdy modlimy się, mamy odpuszczać innym ich przewinienia wobec nas.
g) Mamy modlić się, aby nie popaść w pokuszenie.
B5. Podczas pojmania Jezusa, trzykrotnie zarzucano Piotrowi, iż jest jednym
z uczniów Jezusa. Co odpowiedział Piotr? Zaznacz trzy odpowiedzi.
a) Ja z nim nie byłem.
b) Niewiasto, nie znam go.
c) Człowieku, pomyliłeś mnie z kimś innym.
d) To nie ja.
e) Człowieku, nie jestem.
f) Nic nie odpowiedział.
g) Wcale że nie.
h) Człowieku, nie wiem co mówisz.
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B6. Pan Jezus, mówiąc uczniom o potrzebie oczekiwania na Jego przyjście opowiedział
im przypowieść o wiernym i niewiernym słudze. Co według tej przypowieści pan
uczyni sługom, których, gdy powróci z wesela, zastanie czuwających? Zaznacz
dwie odpowiedzi.
a) posadzi przy stole
b) będzie im usługiwał
c) zaprosi na ucztę
d) postawi nad całym swoim mieniem
e) posadzi na tronach w Królestwie Bożym

CZĘŚĆ C
Wykonaj polecenia
C1. Uzupełnij wersety:
Choćby się wszyscy (a)………………… z ciebie, ja się (b)……………… nie zgorszę.
Rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć
się mnie (c)……………………… .
Niechaj nikt samego siebie nie (d)…………….…..;jeśli komuś z was się wydaje, że jest na
tym (e)………………… (f)…………………, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym.
C2. Podaj właściwą liczbę. W tekście biblijnym zastosowano przybliżenia, dlatego
wpisane już są słowa „około” albo „ponad”.
a) Ile lat miał chromy od urodzenia, gdy się spotkał z Piotrem
i Janem?

ponad

b) Ile osób zebrało się na piętrze po wniebowstąpieniu Jezusa? około
c) Po ilu godzinach przyszła Safira do apostołów od śmierci
Ananiasza?
d) Ile dusz zostało pozyskanych po kazaniu Piotra w Dzień
Zielonych Świąt?
e) O ile stadiów było oddalone Emaus od Jerozolimy?
f) W przypowieści o złym słudze, ile talentów był winny
dłużnik swojemu królowi?
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około

C3. Rozwiąż krzyżówkę. Otrzymasz punkt za każdy odgadnięty wyraz oraz wpisanie
hasła krzyżówki w wyznaczonym miejscu.
1. Jedna z wielu rzeczy, która wychodzi z ust i kala człowieka.
2. Gdzie mieszkał Eneasz?
3. Jedna z Marii, która idzie namaścić Jezusa po Jego śmierci.
4. Za kogo wzięto Jezusa gdy szedł po morzu?
5. Jeden z siedmiu diakonów.
6. Jeden z dwunastu apostołów.
7. Setnik kohorty zwanej italską.
8. Kto jest adresatem Dziejów Apostolskich.
9. Uczennica której życie wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami.
10. Imię przełożonego synagogi, którego córka została wskrzeszona.

HASŁO:
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C4. Poniższe zdania odnoszą się do dwóch świadków Chrystusa – Piotra i Pawła.
Każdy opis pasuje tylko do jednego z nich. Zaznacz, które zdanie odnosi się do
Piotra, a które do Pawła.
Piotr

Paweł

1. Chorzy kładzeni na ulicy na noszach i łożach oczekiwali na
moment, gdy będzie przechodził, aby jego cień mógł paść na nich.
2. Nauczał w Damaszku o Jezusie Chrystusie.
3. Poszedł z Barnabą głosić ewangelię do pogan.
4. W jego życiu był moment, że inni uczniowie Jezusa nie
wierzyli, że on również jest uczniem.
5. Miał żonę.
C5. Określ czy podane w tabeli stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz X
we właściwej kolumnie.
prawda
1. Szymon czarnoksiężnik usłyszał zwiastowanie Filipa w Samarii.
2. Jednym ze znaków zbliżania się końca świata jest ewangelia
głoszona wszystkim narodom.
3. Jezus przy nakarmieniu pięciu tysięcy rozmnożył dwa chleby i pięć
ryb.
4. Jezus po zmartwychwstaniu, spośród dwunastu apostołów najpierw
ukazał się Kefasowi.
5. Korneliusz miał widzenie z wielkim białym płótnem zstępującym z
nieba.
6. Gamaliel podaje przykład Teudasa, do którego przyłączyło się 4000
mężów.
7. Helleniści szemrali przeciwko Żydom z powodu zaniedbywania ich
dzieci przy codziennym usługiwaniu.
8. Gdy Jezus uzdrawiał teściową Piotra dotknął się jej ręki.
9.Piotr i Jan przygotowują wieczerzę paschalną.
10. Podczas wskrzeszenia Tabity Piotr zwrócił się do ciała i rzekł
”Tabito wstań”

Strona 7 z 9

fałsz

C6. Uzupełnij tabelę, dopasowując do podanych opisów imiona postaci, o których jest
mowa.
Opis
1. Jeden z dwunastu, który był nieobecny, gdy Jezus ukazał się
uczniom po zmartwychwstaniu. Mówił, że nie uwierzy dopóki nie
ujrzy na rękach Jezusa znaku gwoździ, nie włoży swojego palca w
miejsce gwoździ oraz ręki w Jego bok.
2. Ci dwaj mężczyźni należeli do zboru w Jerozolimie.
Pierwszy z nich przyniósł pieniądze apostołom uzyskane ze
sprzedaży roli. Drugi okłamał Ducha Świętego, zachowując dla
siebie część pieniędzy ze sprzedanej posiadłości.

Imiona
I.

I.
II.

3. Mężczyzna ten leżał sparaliżowany na łóżku od ośmiu lat.

I.

4. Jezus rozmawiał z tymi dwoma mężami na górze, gdy został
przemieniony. Piotr zaproponował, że rozbije dla nich namioty.

I.

5. Arcykapłan, do którego przyprowadzono pojmanego Jezusa. Był
on również jednym z tych, którzy przesłuchiwali Piotra i Jana po
wydarzeniu uzdrowienia chromego przy świątyni.

II.
I.

C7. Do podanych niżej wypowiedzi ucznia lub uczniów dopasuj odpowiedź Jezusa.
Zaznacz kółkiem właściwą literę znajdującą się przy wypowiedzi.
Wypowiedzi:
1. „Któż tedy może być zbawiony?” a) b) c)
2. „Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło.” a) b) c)
3. „Panie, Ty miałbyś umywać moje nogi?” a) b) c)

Odpowiedzi:
a) „Miejcie wiarę w Boga!”
b) „Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.”
c) „U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe.”
C8. Podaj imię ojca.
a)

Jakub – …………………..

a)

Jakub, Jan – …………………………

b)

Szymon Piotr, Andrzej – ………………………
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CZĘŚĆ D
Brudnopis
(nie podlega ocenie)
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