Ogólnopolska Olimpiada Biblijna 2017 – klucz: szkoła ponadgimnazjalna

PUNKTACJA: A 6 + B 20 + C 43 = 69 pkt cały test
Część A (pytania z jedną poprawną odpowiedzią) 1pkt za każdą dobrą odpowiedź, łącznie 6pkt
1. Który z braci był przeciwny zabiciu Józefa i chciał go uratować?
a. Ruben.

Rdz 37:21-22

b. Juda.
c. Beniamin.
d. Symeon.
2. Jaka była ostatnia wola Jakuba?
a. Żeby jego synowie sobie przebaczyli i żyli w zgodzie.
b. Żeby jego potomkowie brali sobie za żony tylko Hebrajki.
c. Żeby pochowano go w grobie Abrahama.

Rdz 49:29-32

d. Żeby jego synowie dbali o pomyślność kraju, który ich przyjął.
3. Który z wymienionych bohaterów biblijnych nie miał zdolności tłumaczenia snów?
a. Jonasz.
b. Daniel.
c. Józef.
4. Cztery zwierzęta z wizji Daniela to czterej królowie:
a.
b.
c.
d.

Których królestwa będą najbogatsze w historii.
Którzy powstaną na ziemi.
Dn 7:17
Którzy będą kolejnymi władcami Izraela.
Którzy będą najmądrzejsi w historii.

5. Jakie imię otrzymał Daniel w Babilonie?

a.
b.
c.
d.

Szadrach.
Meszach.
Abed-Nego.
Baltazar. Dn 1:7

6. Niniwa jest opisana jako duże miasto. Ile czasu potrzeba było na jego obejście?
a. Trzy dni. Jon 3:3
b. Tydzień.
c. Cały dzień.
d. Pół dnia.

1

Ogólnopolska Olimpiada Biblijna 2017 – klucz: szkoła ponadgimnazjalna

Część B (kilka odpowiedzi) 1pkt za każdą dobrą odpowiedź, łącznie 20pkt.
W części B należy zaznaczyć tylko tyle odpowiedzi ile jest zaznaczone w poleceniu. Zaznaczenie większej
ilości jest równoznaczne z otrzymanie 0pkt za to konkretne pytanie.
1. Jakie stanowiska piastował Józef w Egipcie? Zaznacz 3 odpowiedzi.
a. Był najwyższym kapłanem i wróżbitą faraona..
b. Był zarządcą w domu Potyfara.

Rdz 39:4

c. Był nadzorcą w więzieniu.

Rdz 39:22

d. Był dowódcą straży przybocznej Potyfara.
e. Był namiestnikiem Egiptu.
f.

Rdz 41:41

Był przełożonym podczaszych.

2. Co wydarzyło się podczas drugiej wizyty braci Józefa w Egipcie? Zaznacz 3 odpowiedzi.
a. Józef posądził swoich braci o szpiegostwo.
b. Józef uwięził Symeona.
c. Józef ucztował razem z braćmi.

Rdz 43:16

d. Józef pytał się o zdrowie jego ojca.

Rdz 43:27

e. Przedstawił braciom swoją rodzinę.
f.

Józef kazał włożyć każdemu z braci pieniądze do worów z żywnością.

Rdz 44:1

3. Jacy mieli być młodzieńcy sprowadzeni przez Aszpenaza? Zaznacz 4 odpowiedzi.
a. Piękni.

Dn 1:3-5

b. Wysportowani.
c. Chętni do nauki.
d. Dzielni.
e. Zdatni do służby w pałacu.
f.

Znający język chaldejski.

g. Zdatni do pracy w polu.
h. Bez jakiejkolwiek skazy.
4. Jaką radę dał Daniel królowi Nebukadnesarowi zanim ten został upokorzony? Zaznacz 2 odpowiedzi.
a. Aby przeszedł na judaizm.
b. Aby odbudował świątynię w Jerozolimie.
c. Aby wypuścił Izraela z niewoli.
d. Aby postępował sprawiedliwie.

Dn 4:24

e. Aby kierował się miłosierdziem wobec ubogich.
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5. Podczas jednego ze snów Daniel miał wizję zwierząt wychodzących z morza. Do czego było podobne
każde zwierzę. Zaznacz 4 odpowiedzi.
a. Podobne do niedźwiedzia. Dn 7,5
b. Podobne do orła z głowa lwa.
c. Podobne do niedźwiedzia z orlimi skrzydłami.
d. Podobne do lwa z orlimi skrzydłami.

Dn 7:4

e. Podobne do pantery z czterema głowami i czterema ptasimi skrzydłami. Dan.7:6
f.

Podobne do anioła.

g. Podobne do byka z ludzkim tułowiem.
h. Inne od pozostałych, miało 10 rogów.

Dn 7:7

6. Jak zachowali się mieszkańcy Niniwy, gdy Jonasz głosił im zburzenie miasta? 4 odpowiedzi.
a. Na początku się zdenerwowali i wyrzucili Jonasza z miasta.
b. Ogłosili post.

Jon 3:5-9

c. Uwierzyli w Boga.
d. Zabili cielca na ofiarę.
e. Złożyli ofiarę całopalną Bogu.
f.

Ubrali się we włosienice.

g. Wołali do Boga.
h. Postawili ołtarz Panu
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Część C (zastosuj się do poleceń)

Łącznie 43pkt

1. Uzupełnij wersety właściwymi wyrazami wybranymi z tabeli poniżej. 0,5pkt za każdą dobrą
odpowiedź, łącznie 2 pkt

„ Teraz ja, Nebukadnesar chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego
drogi są prawdą i jego ścieżki sprawiedliwością Tych zaś, którzy pysznie postępują, może
poniżyć.”

(Dn 4:34)
Nebukadnesar, sprawiedliwością, poniżyć, wysławiam

2. Uporządkuj w kolejności chronologicznej sny, jakie Józef opowiadał lub wykładał. Wpisz czyj to był
sen. Wypełnij tabelę poniżej. 1pkt za każdą dobrą odpowiedź, łącznie 12pkt.

Kolejność
1
2
3
4
5
6

Sen
Snopy braci na polu kłaniają się snopowi Józefa.
Słońce, księżyc i gwiazdy kłaniają się Józefowi.
Krzew winny; 3 pędy zakwitły, dojrzały i wycisnął z
nich wino do pucharu i podał faraonowi.
3 kosze białego pieczywa; ptaki wyjadły pieczywo z
najwyższego kosza.
Z Nilu wyszło 7 krów pięknych i tłustych, ale zostały
zjedzone przez 7 krów brzydkich i chudych.
Z jednej łodygi wyrosło 7 kłosów pięknych i pełnych,
ale zostały pożarte przez 7 kłosów pustych i
wysuszonych.

Czyj to był sen?
Józefa
Józefa
Przełożonego podczaszych
faraona
Przełożonego piekarzy
faraona
Faraona
Faraona

3. Prawda czy fałsz? W tabeli wpisz P jeśli zdanie jest prawdziwe F jeśli zdanie jest fałszywe. 1pkt za
każdą dobrą odpowiedź, łącznie 7pkt.

Zdanie

P/F

Józef był najmłodszym synem Jakuba.

F Rdz 43:29

Jonasz prosił, aby go nie wrzucano do morza.

F Jon 1:12

Symeon musiał zostać w Egipcie, gdy bracia wrócili go Kanaanu.

P Rdz 42:24

Jeden z braci Józefa ukradł mu puchar.

F Rdz 44:2

Król Dariusz pił wino z naczyń ze świątyni w Jerozolimie.

F Dn 5:2-3

Nebukadnesar stracił władzę na czas siedmiu wieków (okresów).

P Dn 4:22

Jonasz twardo spał, gdy rozszalała się burza na morzu.

P Jon 1:5
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4. Kto do kogo powiedział? 1pkt za każdą dobrą odpowiedź, łącznie 6pkt.
a. Powiedz nam, za czyją sprawą spotyka nas to nieszczęście? Kim jesteś z zawodu?
Marynarze do Jonasza

Jon 1:8

b. Pamiętaj proszę o mnie, gdy będzie ci się dobrze wiodło.
Józef do przełożonego podczaszych

Rdz 40:14

c. Jeśli nie opowiecie mi snu, wyrok na siebie już znacie.
Nebukadnesar do wróżbitów (magów lub czarowników)

Dn 2:9

5. Wstaw właściwe liczby. 1pkt za każdą dobrą odpowiedź, łącznie 6pkt.
Ilu braci miał Józef?

11 Rdz 42:3-4

Ile srebrników otrzymał Beniamin od Józefa?

300 Rdz 45:22

Ile dni miała trwać próba ze zmianą diety u Daniela i jego towarzyszy?

10 Dn1:12

Ile lat trwał okres przygotowywania Daniela i jego towarzyszy na służbę u króla

3 Dn1:5

Ile mieszkańców miała Niniwa za czasów Jonasza

120tys Jon 4:11

Ile dni i nocy przebywał Jonasz w brzuchu ryby?

3 Jon 2:1

6. Ułóż chronologicznie wydarzenia z Księgi Jonasza. Zaznaczone jest pierwsze i ostatnie. 1pkt za
każdą dobrą odpowiedź, łącznie 10pkt.

6

Żeglarze wyrzucają Jonasza za burtę.

9

Bóg ponownie mówi Jonaszowi, aby ten napomniał mieszkańców Niniwy.

2

Jonasz wsiada na statek i ucieka do Tarszyszu.

11

Wyrasta krzew rycynowy, żeby ochronić Jonasza.

8

Ryba wypluwa Jonasza.
1 Bóg powołuje Jonasza, żeby poszedł do Niniwy.

12 Jonasz żałuje krzewu, który usechł.
4

Żeglarze rzucają losy.

10

Mieszkańcy Niniwy pokutują.

5

Jonasz przyznaje się, że ucieka sprzed oblicza Pana.

3

Burza na morzu.

7

Ryba połyka Jonasza.

5

