ETAP I – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Imię i nazwisko ucznia:
Nazwa Zboru, miejscowość:
Maksymalna liczba punktów: 116 punktów
Zdobyta liczba punktów:

Podpis sprawdzającego:

ETAP I – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
KLUCZ Z ODPOWIEDZIAMI

A

Pytania z jedną właściwą odpowiedzią
- Zaznacz krzyżykiem jedną właściwą odpowiedź.
- Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
- Za zaznaczenie błędnej odpowiedzi otrzymasz 0 punktów.
- W części A można zdobyć 5 punktów.

1. W jakim czasie Noemi i Rut przybyły do Betlejem? (Rt 1:22)
a) w czasie żniw pszenicy
b) na początku żniwa jęczmiennego (1 p.)
c) na koniec żniw żyta
d) w czasie święta kłosów
2. Jakie święto repatrianci obchodzili jako pierwsze po powrocie do Jerozolimy? (Ezd 3:4)
a) Dzień Przebłagania
b) Święto Losów
c) Święto Szałasów (1 p.)
d) Święto Nowiu
3. Co wydarzyło się nad rzeką Ahawa? (Ezd 8:21)
a) Ezdrasz przeliczył lud i ustanowił naczelników
b) Nehemiasz ujrzał we śnie ruinę murów Jerozolimy
c) Jeszua, Zerubbabel i towarzyszący im repatrianci zatrzymali się na postój
d) Ezdrasz zarządził post (1 p.)
4. Jak długa trwała odbudowa muru Jerozolimy pod przewodnictwem Nehemiasza? (Ne 6:15)
a) 52 dni (1 p.)
b) 62 dni
c) 82 dni
d) 102 dni
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5. Dlaczego święto Purim miało być obchodzone przez Żydów dodatkowo 15-tego dnia miesiąca Adar?
(Est 9:13-15.18)
a) ponieważ na prośbę Estery Żydzi w Suzie walczyli o jeden dzień dłużej (1 p.)
b) ponieważ musieli ścigać synów Hamana, którzy schronili się w twierdzy
c) ponieważ wtedy Mordochaj został ogłoszony drugim po królu Achaszweroszu
d) ponieważ potrzebowali czasu na przygotowanie się do święta
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Pytania z wielokrotnymi odpowiedziami

B

- W tej części testu więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa.
- Nie wolno zaznaczać wszystkich odpowiedzi.
- Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
- Za zaznaczenie błędnej odpowiedzi otrzymasz -1 punkt.
- Jeśli błędnych odpowiedzi będzie więcej niż prawidłowych, za pytanie zostanie
przyznane 0 punktów.
- W części B można zdobyć 24 punkty.

1. Na czym polegał zwyczaj stosowany w Izraelu przy wykupie lub zamianie? (Rt 4:1-11)
a) na kupieniu majątku po zmarłym (1 p.)
b) na zatwierdzeniu umowy przez kupującego, który rzucał sandał na ziemię
c) na wzbudzeniu potomstwa zmarłemu (1 p.)
d) na oddaniu żony zmarłego swojemu synowi
e) na zawarciu umowy dzierżawy na 10 lat
f) na zatwierdzeniu umowy przez zdjęcie i podanie sandała kupującemu (1 p.)
g) na złożeniu w ofierze wszystkich zwierząt, które były własnością zmarłego
h) na przekazaniu majątku potomstwu narodzonemu po zawarciu umowy, jako
dziedzictwa po zmarłym (1 p.)
2. Spośród jakich narodów Izraelici brali sobie żony? (Ezd 9:1-2)
a) Kananejczycy (1 p.)
b) Chetejczycy (1 p.)
c) Ammonici (1 p.)
d) Babilończycy
e) Grecy
f) Peryzyjczycy (1 p.)
g) Moabici (1 p.)
h) Amorejczycy (1 p.)
i) Rzymianie
j) Filistyńczycy (1 p.)
k) Jebuzejczycy (1 p.)
l) Egipcjanie (1 p.)
3. Z jakich gałązek były budowane szałasy na Święto Szałasów? (Ne 8:14-16)
a) z drzewa oliwnego (1 p.)
b) z drzewa dębowego
c) z drzewa sosnowego (1 p.)
d) z drzewa mirtowego (1 p.)
e) z drzewa bambusowego
f) z drzewa figowego
g) z drzewa palmowego (1 p.)
h) z drzewa cierniowego
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4. Co się wydarzyło w Jeruzalemie podczas nieobecności Nehemiasza, który po zakończeniu świąt
wrócił do Króla Artakserksesa? (Ne 13:4-15)
a) nie zostały złożone dwie kolejne ofiary całopalne
b) Lewici dostali tylko 1 ustalonych udziałów
c) kapłan Eliaszib urządził mieszkanie dla Tobiasza w miejscu przechowywania
rzeczy potrzebnych do składania ofiar (1 p.)
d) w sabat wytłaczano wino i sprzedawano żywność (1 p.)
e) śpiewacy świątynni pouciekali (1 p.)
f) śpiewacy świątynni nie mogli dojść do porozumienia i część z nich odeszła
g) Lewici zrezygnowali ze służby i uciekli (1 p.)
h) kapłan Eliaszib próbował sobie poradzić z zaistniałą sytuacją, ale Tobiasz mu w tym
przeszkodził
i) Lewitom nie dostarczono ustalonych dla nich udziałów (1 p.)
5. Do kogo skierowany był rozkaz o wytępieniu wszystkich Żydów? (Est 3:12)
a) do wszystkich pogan
b) do wszystkich namiestników prowincji królewskich (1 p.)
c) do sług królewskich
d) do książąt egipskich
e) do satrapów królewskich (1 p.)
f) do książąt poszczególnych ludów w prowincjach królewskich (1 p.)
g) do niektórych namiestników prowincji

4
V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – KLUCZ Z ODPOWIEDZIAMI

ETAP I – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

C

Zastosuj się do podanych poleceń
- W części C można zdobyć 86 punktów.

1. Uzupełnij wersety.
„Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś (0,5 p.) ze swoją teściową (0,5 p.), gdy umarł twój
mąż, że opuściłaś (0,5 p.) swojego ojca i swoją matkę, i swoją ziemię (0,5 p.), w której się urodziłaś, i
poszłaś do ludu (0,5 p.), którego przedtem nie znałaś (0,5 p.)”. (Rt 2:11)
„W Jeruzalemie panowali potężni królowie (0,5 p.), którzy rozciągali swą władzę nad całą krainą za
Eufratem i składano im podatki (0,5 p.), daniny i cła”. (Ezd 4:20)
„Idźcie, najedzcie się tłustego (0,5 p.) jadła i napijcie się słodkich (0,5 p.) napojów, udzielcie też tym,
którzy nic nie przygotowali (0,5 p.), gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony (0,5 p.) naszemu Panu; nie
smućcie (0,5 p.) się, wszak radość (0,5 p.) z Pana (0,5 p.) jest waszą ostoją (0,5 p.)”. (Ne 8:10)
„Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź: Nie wyobrażaj (0,5 p.) sobie, że ty jedna spośród
wszystkich Żydów (0,5 p.) ocalejesz dlatego, że jesteś w pałacu (0,5 p.) królewskim.
Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek (0,5 p.) i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty
i dom twego ojca (0,5 p.) zginiecie. Kto zaś wie, czy godności (0,5 p.) królewskiej nie osiągnęłaś właśnie
na taki czas, jak obecny?” (Est. 4:13-14)
2. Kto do kogo i gdzie powiedział?
Kto
Błogosławiony niech będzie Pan, Kobiety
który cię dziś nie pozostawił bez (1 p.)
wykupiciela, i niech imię jego
będzie głośne w Izraelu.
Kto w moim królestwie jest z Artakserkses
ludu
izraelskiego,
z
jego (1 p.)
kapłanów i Lewitów, i pragnie
pójść z tobą do Jeruzalemu, niech
idzie (...)
Bram
Jeruzalemskich
nie Nehemiasz
będziecie otwierać wcześniej, niż (1 p.)
słońce zacznie przypiekać, wrota
zaś będzie się zamykać i
zaryglowywać
póki
jeszcze
będzie na niebie.

Do kogo
Do Noemi
(1 p.)

Gdzie
Betlejem
(1 p.)

Rt 4:14

Do Ezdrasza w Babilon
liście
(1 p.)
(1 p.)

Ezd 7:13

Do Chananiego Jeruzalem
(brata
(1 p.)
Nehemiasza)
(1 p.),
Chananiasza
(komendanta
straży) (1 p.)

Ne 7:2-3

5
V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – KLUCZ Z ODPOWIEDZIAMI

ETAP I – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
3. Zapisz okres trwania podanych poniżej wydarzeń.
Wydarzenie
Uczta Króla Achaszwerosza dla dworzan.
Pielęgnacja panien przed pokazaniem ich Królowi Achaszweroszowi.
Tyle czasu miała trwać egzekucja Żydów.
Żydzi w Suzie tyle czasu pościli dla Estery.
Synowie Elimelecha tyle czasu mieszkali w Moabie.

Czas trwania
180 dni (1 p.)
12 miesięcy (1 p.)
1 dzień (1 p.)
3 doby (1 p.)
Ok. 10 lat (1 p.)

Est 1:4
Est 12:12
Est 3:13
Est 4:16
Rt 1:4

4. Połącz imiona eunuchów z funkcją, jaką pełnili na dworze króla Achaszwerosza. Odpowiednie litery
wpisz w tabeli poniżej.
1

Hegaj

A

usługujący królowi

2

Bigtan i Teresz

B

pilnujący nałożnic

3

Mechuman, Bizzeta, Charbona, Bigta, Abagta, Zeter i
Karkas

C

posługiwał królowej
Esterze

4

Szaaszgaz

D

pilnujący kobiet

5

Hatach

E

stróże progów

1
D (1 p.)
Est 2:8

2
E (1 p.)
Est 2:21

3
A (1 p.)
Est 1:10

4
B (1 p.)
Est 2:14

5
C (1 p.)
Est 4:5

5. Dopisz do podanych osób funkcje, jakie pełniły.
Osoba
Mitredat

Funkcja
Skarbnik króla Cyrusa (1 p.)

Szeszbassar

Książę judzki, namiestnik (1 p.)

Asarchaddon

Król asyryjski (1 p.)

Ezd 1:8,
Ezd 5:14
Ezd 4:2

Artakserkses
Rechul

Król perski (1 p.)
Król babiloński (1 p.)
Dowódca (1 p.)

Ezd 4:7
Ne 13:6
Ezd 4:9

Szimszaj

Sekretarz (pisarz) (1 p.)

Ezd 4:9

Tattenaj

Namiestnik Zarzecza (1 p.)

Ezd 5:3

Chaszabiasz

Kapłan (1 p.)

Ezd 8:24

Asaf

Strażnik lasu królewskiego (1 p.)

Ne 2:8
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Nadia

Prorokini (1 p.)

Ne 6:14

Chananiasz

Komendant twierdzy (1 p.)

Ne 7:2

6. Uzupełnij zdania odpowiednimi liczbami.
Synowie Elimelecha mieszkali w Moabie około dziesięciu (1 p.) lat. (Rt 1:4)
Boaz odmierzył Rut sześć (1 p.) miar jęczmienia. (Rt 3:15)
Okres pielęgnacji kobiet, które miały stanąć przed królem trwał dwanaście (1 p.) miesięcy:
sześć (1 p.) miesięcy olejkiem mirrowym i sześć (1 p.) miesięcy balsamem i innymi kosmetykami
kobiecymi. (Est 2:12)
Estera została zabrana do króla Achaszwerosza w dziesiątym (1 p.) miesiącu (Tebet) w siódmym (1 p.)
roku jego panowania. (Est 2:16)
W pierwszym (1 p.) roku swego panowania król Cyrus wydał dekret zezwalający Izraelitom na powrót do
Jerozolimy. (Ezd 1:1)
Odbudowa świątyni została dokończona w szóstym (1 p.) roku panowania króla Dariusza. (Ezd 6:15)
Ezdrasz wyruszył do Jerozolimy w siódmym (1 p.) roku panowania Artakserksesa. (Ezd 7:7)
Nehemiasz był namiestnikiem w ziemi judzkiej dwanaście (1 p.) lat. (Ne 5:14)
7. Wpisz w tabelę imię ojca przy dziecku.
Ojcowie:
Abichaj, Boaz, Chakaliasz, Elimelech, Hamedat, Idda, Jair, Josadak, Obed, Salmon, Serejasz, Szealtiel
Syn/Córka
Haman
Estera
Mordochaj
Kilion
Obed
Isaj
Boaz
Jeszua
Zerubabel
Zachariasz
Ezdrasz
Nehemiasz

Ojciec
Hammedat (1 p.)
Abichail (1 p.)
Jair (1 p.)
Elimelech (1 p.)
Boaz (1 p.)
Obed (1 p.)
Salmon (1 p.)
Josadak (1 p.)
Szealtiel (1 p.)
Idda (1 p.)
Serejasz (1 p.)
Chakaliasz (1 p.)
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Est 9:29
Est 2:5
Rt 1:2
Rt 4:17
Rt 4:17
Rt 4:21
Ezd 3:2
Ezd 3:2
Ezd 5:1
Ezd 7:1
Ne 1:1
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8. Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.
Prawda

Fałsz

Sąsiadki nazwały Noemi Mara (1 p.)
Admata znał się na prawie. (1 p.)
Haman został powieszony na szubienicy zbudowanej
przez Charbona. (1 p.)
Dobrowolnym darem na rzecz budowy świątyni miało
być tylko srebro i złoto oraz inne kosztowności. (1 p.)
Jeńcy – mieszkańcy z Judei, pojmani za Nebukadnesara
powrócili do swoich miast. (1 p.)
Jeszua wraz z innymi mężami zbudował ołtarz, gdy
jeszcze nie były gotowe fundamenty świątyni. (1 p.)
Nadzorcami odbudowy świątyni byli Lewici w wieku
od trzydziestu lat. (1 p.)
Wśród ludzi oglądających fundamenty odbudowanej
świątyni nie było nikogo, kto widziałby poprzednią.
(1 p.)
Król przychylił się do słów skierowanych przez
Rechuma i sekretarza w liście. (1 p.)
Świątynię zburzył Nebukadnesar. (1 p.)
Dariusz chciał, aby izraelici zanosili modły do Boga za
życie jego i jego synów. (1 p.)
Nehemiasz modlił się o synów Izraela. (1 p.)
Sanballat ucieszył się, gdy usłyszał, że Żydzi
odbudowali mur Jeruzalemu. (1 p.)

Rt.1,20
Est 1:13-14
Est 7:9-10
Ezd 1:4
Ezd 2:1
Ezd 3:2.6
Ezd 3:8
Ezd 3:12

Ezd 4:17
Ezd 5:12
Ezd 6:10
Ne 1:6
Ne 4:1

9. Z czego i w jakiej ilości złożyli Żydzi ofiarę po zakończeniu odbudowy świątyni? Wybierz właściwe
wartości i wpisz w tabelę. (Ezd 6:17)
kozły, woły, barany, gołębie, jagnięta, mąka, oliwa, pszenica
400szt, 50szt, 100szt, 200szt, 50 korców, 4 efy, 12szt, 30 hinów
Ofiara
Woły (0,5 p.)
Barany (0,5 p.)
Jagnięta (0,5 p.)
Kozły (0,5 p.)

Ilość
100 (0,5 p.)
200 (0,5 p.)
400 (0,5 p.)
12 (0,5 p.)

10. Dlaczego Szemajasz powiedział te słowa do Nehemiasza: Pójdźmy razem do domu Bożego, do
wnętrza przybytku, i zamknijmy drzwi przybytku; nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. W nocy
nadejdą, aby cię zabić (Ne 6:10). Podaj wyczerpującą odpowiedź z uwzględnieniem osób i
okoliczności całej sytuacji oraz podając cel, jaki mieli wrogowie Nehemiasza.
Ponieważ został przekupiony (0,5 p.) przez Tobiasza (0,5 p.) i Sanballata (0,5 p.). Tobiasz i Sanballat
zaś chcieli, aby Nehemiasz (0,5 p.) się przestraszył (0,5 p.) i popełnił grzech (0,5 p.). Wówczas mogliby
go oskarżyć o zniesławienie (lub aby zhańbić Nehemiasza) (1 p.).
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Wypełnia sprawdzający:

A

Pyt. 1
1 p.

Pyt. 2
1 p.

Pyt. 3
1 p.

Pyt. 4
1 p.

Pyt. 5
1 p.

Pyt. 1
4 p.

Pyt. 2
9 p.

Pyt. 3
4 p.

Pyt. 4
5 p.

Pyt. 5
3 p.

Pyt. 1
11 p.

Pyt. 2
10 p.

Pyt. 3
5 p.

Pyt. 4
5 p.

Pyt. 5
11 p.

Pyt. 6
11 p.

Pyt. 7
12 p.

Pyt. 8
13 p.

Pyt. 9
4 p.

Pyt. 10
4 p.

Razem:

B
Razem:

C
Razem:
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