Ogólnopolska Olimpiada Biblijna 2017 – test: szkoła gimnazjalna (także kl.
VII SP)
Kod ucznia………………………………………….

Część A (pytania z jedną poprawną odpowiedzią).
1. Jakie imię nadał faraon Józefowi?
a. Poti-Fer.
b. Efraim.
c. Safenat-Paneach.
d. Manasses.

2. Kiedy Józef już dał się poznać braciom, co powiedział do nich przed ich wyjazdem?
a. Żeby przynieśli mu ziemi izraelskiej.
b. Żeby nie kłócili się w drodze.
c. Żeby miłowali siebie nawzajem.

3. Który z mężów Bożych wyłożył sen Nebukadnesarowi?
a.
b.
c.
d.

Jonasz.
Daniel.
Józef.
Jeremiasz.

4. Jaki cud Boży sprawił, że został wydany dekret „że na całym obszarze mojego królestwa
winni drżeć i bać się Boga Daniela”.
a.
b.
c.
d.

Wyratowanie przyjaciół Daniela z pieca ognistego.
Wyratowanie Daniela z lwiej jamy.
Pobyt męża Bożego w brzuchu wielkiej ryby.
Przemówienie oślicy ludzkim głosem.

5. Dokąd uciekał Jonasz sprzed oblicza Pana ?
a.
b.
c.
d.

Do Niniwy.
Do Tarszyszu.
Do Egiptu.
Do Edomu.

6. Jakiej narodowości byli Józef, Daniel i Jonasz?
a.
b.
c.
d.

Ammonitami.
Hebrajczykami.
Chaldejczykami.
Egipcjanami.

1

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 łączyło Jonasza, Daniela i Józefa? Zaznacz 3 odpowiedzi.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Każdy z nich był wybrany przez Boga.
Każdy z nich potrafił wykładać sny.
Każdy z nich wyszedł cało z lwiej jamy.
Każdy z nich wypełnił wolę Bożą.
Każdy z nich miał dużo rodzeństwa.
Każdy z nich był sługą tego samego Boga.
Każdy z nich doświadczył zazdrości bliźniego.

2. Które z wymienionych osób to bracia Józefa? Zaznacz 4 odpowiedzi.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ruben.
Symeon.
Ezaw.
Ismael.
Juda.
Manasses.
Jakub.
Beniamin.
Efraim.

3. Co Bóg powiedział do Izraela (Jakuba) w widzeniach nocnych w drodze do Egiptu? Zaznacz
2 odpowiedzi.
a. Nie bój się iść do Egiptu, bo oddam ci ten kraj w panowanie.
b. Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
c. Ja pójdę z tobą do Egiptu, Ja cię stamtąd wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy.
d. Nie idź do Egiptu, bo twój lud będzie tam w niewoli.

4. Jak zachowywał się Józef za każdym razem, gdy przyjeżdżali do niego jego bracia po
żywność? Zaznacz 3 odpowiedzi opisujące powtarzające się zachowanie Józefa.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Zawsze wtrącał kogoś do więzienia.
Traktował jednego z braci inaczej niż pozostałych.
Nie mógł powstrzymać płaczu, gdy widział swoje rodzeństwo.
Szorstko z nimi rozmawiał.
Kazał im płacić dwukrotnie wyższą cenę niż pozostałym kupcom.
Gdy ich tylko zobaczył zapałał rządzą zemsty.
Kazał swoim sługom zwrócić im pieniądze za zboże.
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5. Czym wyróżniał się Daniel spośród satrapów i ministrów? Zaznacz 2 odpowiedzi.
a. Był tęższy na ciele niż pozostali satrapowie i ministrowie.
b. Król Belsazar ufał mu bardziej niż pozostałym satrapom i ministrom.
c. Miał nadzwyczajnego ducha.
d. Był bardzo bogaty.
e. Wierzył w swojego Boga.

6. Co zrobili żeglarze wtedy, kiedy Jonasz im powiedział, żeby wrzucili go do morza? Zaznacz 3
odpowiedzi.
a. Powiedzieli, że go uratują i kazali się wszystkim przywiązać do statku.
b. Wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu.
с. Pomodlili się do Boga i dopiero wtedy wrzucili Jonasza do morza.
d. Byli wściekli na Jonasza i chcieli go zabić.
e. Bardzo się zlękli Pana; złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby.
f. Ogłosili post, żeby przebłagać Boga.
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Część C (zastosuj się do poleceń)
1. Uzupełnij werset słowami z ramki poniżej.
„ ……………………………….. Pana w mojej niedoli i …………………………. mi, z głębi
krainy umarłych wołałem o ………………………….

i

………………………………… głosu mego.”
wzywałem, pomoc, odpowiedział,
wysłuchał
2. Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe , czy fałszywe. Wstaw X w
odpowiednie miejsce w tabeli.

PYTANIE

Prawda

Srebrny kubek Józefa został włożony do worka Rubena.

Gdy Józef ukazał się braciom swoim oni się go zlękli.

Drzewo rycynowe osłaniające Jonasza uschło z powodu wysokiej
temperatury.
Morze przestało się burzyć, gdy tylko Jonasz został do niego
wrzucony.
Pomimo, że Jonasz wołał do ludu Niniwy tylko część ludności
pokutowała.
Nebukadnesar stwierdził, że Daniel i jego towarzysze przewyższają
mądrością pozostałych dziesięciokrotnie.
Daniel miał wizję Syna Człowieczego.
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Fałsz

3. Uzupełnij tabelę, podając wskazane informacje.
„Bo jakże ja mógłbym wrócić
do Ojca mego, gdyby nie było
ze mną tego chłopca? Nie
mógłbym patrzeć na
nieszczęście, które by dotknęło
Ojca mego”

Kto to powiedział? (Podaj imię)
Do kogo? (Podaj imię)
O jakiego chłopca chodziło?
(podaj imię)
O jakiego ojca chodziło? (podaj
imię)

4. Uzupełnij tabelę wpisując odpowiednie liczby.

Ilu synów miał Jakub?

Ile lat miał Józef, gdy bracia sprzedali go Ismaelitom?

Ile razy dziennie modlił się Daniel?

Ile dni zostało do zburzenia Niniwy, gdyby jej mieszkańcy nie
nawrócili się?
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5. Poniżej zostały zapisane dzieje Józefa. Ułóż je w kolejności od najwcześniejszych
(1) do najpóźniejszych (12). Niektóre z nich zostały zaznaczone.

1.

Sprzedanie Józefa do Egiptu.

Bracia Józefa w Egipcie.

Józef namiestnikiem Egiptu.

6.

Józef wykłada sny Faraona.

Józef nabyty przez Potyfara.

11.

Józef daje się poznać braciom.

Juda wstawia się za Beniaminem przed Józefem.

Podróż Jakuba i jego rodziny do Egiptu.

Próba uwiedzenia Józefa przez żonę Potyfara.

Józef wykłada sen podczaszemu i piekarzowi, którzy podpadli Faraonowi.

Ponowna wizyta braci Józefa w Egipcie.

Józef w więzieniu.
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6. Wpisz imię osoby, której dotyczy opis. Skorzystaj z tabeli poniżej.

Belsazar, Dariusz, Jonasz, Symeon, Daniel, Józef, Potyfar, Beniamin

WYDARZENIE
Został namiestnikiem w Egipcie.
Wydał zarządzenie, aby przez 30 dni modlono się tylko do
niego.
Zwiastował poselstwo w Niniwie.
Kazał wtrącić Józefa do więzienia.
Został wrzucony do lwiej jamy.
W jego worku znaleziono kubek Józefa.
Był podejrzany o szpiegostwo i uwięziony w Egipcie.

7

OSOBA

NOTATNIK
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