IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2010/2011

Imię i nazwisko ucznia/numer:
Nazwa Zboru, miejscowość:

……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Ilość punktów: ..……. /151

ETAP I – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Pytania z jedną właściwą odpowiedzią
-

Zaznacz krzyżykiem jedną właściwą odpowiedź;
Za każdą prawidłową odpowiedź: 1 p
Zaznaczenie błędnej odpowiedzi: 0 p
W części A można zdobyć 5 punktów

1. Z jakiego rodu pochodził człowiek, który zaopiekował się Saulem przybyłym do
Jerozolimy z Damaszku?






Judy
Beniamina
Rubena
Efraima
Lewiego

2. Co według relacji Piotra w domu Korneliusza mówili o Jezusie wszyscy prorocy?






1 pkt

że każdy, kto w niego wierzy dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego
że Jezus jest jedynym namaszczonym przez Boga
że musi cierpieć, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie
że Bóg namaścił go Duchem Świętym
że każdy, kto uwierzy w Jezusa zbawiony będzie

3. Jak długo Elymas był niewidomy?






1 pkt

od urodzenia
od osiemnastu lat
miesiąc
nie wiadomo
tydzień

1 pkt
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4. Która spośród wymienionych niżej osób nie towarzyszyła Pawłowi po pobycie w Grecji
w podróży aż do Azji?







Gajus
Erast
Tymoteusz
Trofim
Tychikus
Sekundus

5. O czym Paweł rozprawiał z Tesaloniczanami?






1 pkt

1 pkt

że Bóg wylał swego Ducha na pogan
że Bóg wyznaczył dzień, w którym sądzić będzie świat
że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać
że Jezus, jest z dawna zapowiedzianym prorokiem
że Bóg wzbudza z martwych
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Pytania z wielokrotnymi odpowiedziami
- W tej części testu więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Zaznacz ją krzyżykiem
- Nie wolno zaznaczać wszystkich odpowiedzi
- Za każdą prawidłową odpowiedź: 1 p; Zaznaczenie błędnej odpowiedzi: -1 p
- Jeśli błędnych odpowiedzi będzie więcej niż prawidłowych, za pytanie
zostanie przyznane 0 punktów
- W części B można zdobyć 21 punktów

1. W jakich miejscach Duch Święty przeszkodził Pawłowi głosić Słowo Boże?






w Azji
w krainie frygijskiej
w Macedonii
w Bitynii
w Cylicji

2. Przez jakie miejsca płynął Paweł do Cezarei Filipowej po rozstaniu się ze starszyzną efeską?









Kos
Kreta
Patmos
Rodos
Patara
Tyr
Sydon
Ptolemaida

3. Co zarzucali Pawłowi Żydzi?












że naucza odstępstwa od Mojżesza
że naucza w synagogach
że nie trzyma się prawdy
że naucza, żeby nie obrzezywali dzieci i nie zachowywali zwyczajów
że naucza przeciwko ludowi i zakonowi
że zbezcześcił świątynię wprowadzając do niej Greków
że jest zarzewiem niepokojów wśród Żydów
że podburza przeciwko Żydom Greków
że jest rozsadnikiem zarazy
że jest przywódcą sekty nazarejczyków
że jest chrześcijaninem
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4. Kto towarzyszył Pawłowi po pobycie w Grecji aż do Azji?








Blast
Sopater
Diotrefes
Sekundus
Arystarch
Gajus
Erast

5. W jakim momencie Feliks - zarządca Judei poczuł się niezręcznie kiedy oskarżony Paweł głosił mu
Ewangelię?







gdy mówił o usprawiedliwieniu
gdy mówił o zbawieniu
gdy wspomniał o Jezusie
gdy mówił o wstrzemięźliwości
gdy mówił o przyszłym sądzie
gdy zaczął głosić upamiętanie
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Zastosuj się do podanych poleceń
- W części C można zdobyć 125 punktów

1. Podaj imiona osób, które z całą pewnością były poganami, a które uwierzyły Ewangelii głoszonej
przez uczniów.

............................................................... ..........................
............................................................... ..........................
..................................................................................... ....
............................................................... ..........................

2. W księdze Dziejów Apostolskich opisane są zasadzki (spiski) jakie przygotowywali przeciwnicy
zwiastowania Ewangelii. Uzupełnij tabelkę podając: przeciwko komu zawiązano spisek, kto go
przygotował, miejsce zawiązania spisku, kto ostrzegł przed spiskiem oraz w jaki sposób go uniknięto?
Przeciw komu
zawiązano
spisek/przygotowano
zasadzkę?

Kto go/ją
przygotował?

Miejsce
zawiązania
spisku

Kto ostrzegł?

Sposób uniknięcia spisku
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3. Ułóż we właściwej kolejności miejsca odwiedzane przez Pawła w trakcie trzeciej podróży misyjnej
wpisując z lewej strony przy podanych nazwach odpowiednia cyfrę.

Efez

Frygia
Jerozolima

Troada

Mitylene
Grecja

Macedonia
Assos

Galacja
Milet

Samos
Tyr

Ptolemaida

Antiochia
Cezarea
Chios
Filippia
Rodos
Patara

Kos

4. Uzupełnij trzy wersety
Niechże wam więc będzie wiadome, że do …………………………………………. posłane zostaje to
……………………………………………………., oni też ………………………………………………….… będą

Poganie słysząc to, …………………………………………… i wielbili ……………………………………………,
a wszyscy ci, którzy byli ………………………………………………………………………………………………..

……………………….. ani złota, ani ……………………………… niczyjej nie …………………………………..
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5. Podczas II podróży misyjnej Pawła miało miejsce wiele wydarzeń, o których mówi księga Dziejów
Apostolskich. Przyporządkuj numer wydarzenia określonemu miejscu, w którym ono zaszło poprzez
umieszczenie go w trójkącie na mapie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nawraca się niemało wybitnych greckich niewiast i mężów
Paweł przywraca życie Eutychusowi
Paweł po raz ostatni widzi tutaj starszych z Efezu
Prorok Agabus przepowiada Pawłowi, co go czeka
Stąd pochodził Gajus, który towarzyszył Pawłowi do Azji
Paweł odrzucony z powodu głoszenia zmartwychwstania
Paweł wysyła Tymoteusza i Erasta do Macedonii
Paweł i Sylas zostają uwięzieni
Paweł rozprawia z Żydami przez 3 sabaty
Pobicie Sostena
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6. Podaj imiona osób, u których zatrzymał się Paweł będąc w następujących miastach
Tesaloniki

……………………………………………………………..

Korynt

……………………………………………………………..

Damaszek

……………………………………………………………..

Filippia

……………………………………………………………..

Cezarea

……………………………………………………………..

Rzym

……………………………………………………………..

7. W księdze Dziejów Apostolskich przytoczone są proroctwa ze Starego Testamentu.
Zapisz, kto jest ich autorem i w jakich okolicznościach zostały wypowiedziane.
Proroctwo
Potem powrócę i odbuduję
upadły przybytek Dawida,
i odbuduję jego ruiny
i podźwignę go.

Prorok

Okoliczności, w których proroctwo zostaje
wypowiedziane w Dziejach Apostolskich
……………………………………………………………………

……………

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

W poniżeniu jego wyjęty
został spod prawa, o jego
rodzie któż powie? Bo życie
jego z ziemi zgładzone
zostaje.
Ustanowiłem Cię światłością
dla pogan, abyś był
zbawieniem aż po krańce
ziemi.

……………………………………………………………………
……………

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………
……………

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
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8. Kto, do kogo i gdzie powiedział te słowa?

Kto?

Do kogo?

Gdzie?

Mężowie galilejscy czemu stoicie
patrząc w niebo?

Tobie to zawdzięczamy, że
cieszymy się zupełnym pokojem

Ja wiem, że po moim odejściu
wejdą między was wilki
drapieżne, nie oszczędzając
trzody

9. W Dziejach Apostolskich odnajdujemy świadectwa chrztu wodnego wielu osób. Wymień kto, przez
kogo i gdzie został ochrzczony chrztem wodnym.
Kto?

Przez kogo?

Gdzie?
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10. Zaznacz właściwą odpowiedź.

Prawda

Fałsz

1. Barnaba zaliczał się do grona apostołów, o których mówi księga Dziejów
Apostolskich





2. Jazon był przełożonym synagogi w Tesalonikach





3. List polecający dla Apollosa do braci z Achai napisali bracia z Antiochii





4. Paweł proszony przez uczniów nie zgodził się pozostać dłużej w Efezie





5. Spośród wszystkich miast, w których Paweł głosił ewangelię najdłużej
przebywał w Koryncie





6. Demetriusz był jednym z niewielu, którzy uwierzyli w Atenach na skutek
zwiastowania Pawła





7. Duch Święty dwukrotnie ostrzgał Pawła przed pójściem do Jerozolimy





8. Chociaż w Ikonium uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów, chciano tam
ukamienować Pawła i Barnabę





9. Paweł modlił się na kolanach na wybrzeżu z innymi uczniami żegnając się z
nimi w Milecie









10. Miasto, w którym Paweł ostrzegał setnika rzymskiego przed
niebezpieczeństwem dalszej podróży do Rzymu nazywało się Feniks
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