I ETAP VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKUSU WIEDZY BIBLIJNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLUCZ Z ODPOWIEDZIAMI

UWAGA! KLUCZ ZAWIERA TYLKO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI
Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu konkursowego wypełnij dane na pierwszej stronie oraz
przeczytaj Instrukcję znajdującą się poniżej.
Imię:
Nazwisko:
Nazwa Zboru/Placówki:
Województwo:
Instrukcja:
1. Test składa się z 20 pytań.
2. Na napisanie testu przeznaczone jest 60 minut.
3. W części A są pytania z jedną poprawną odpowiedzią. Za każdą z nich otrzymasz 1 punkt. W
sumie możesz zdobyć 5 punktów.
4. W części B są pytania z wielokrotnego wyboru. 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. Nie możesz zaznaczyć wszystkich
odpowiedzi. W sumie możesz zdobyć 21 punktów.
5. W części C są pytania otwarte. Staraj się pisać wyraźnie! W sumie możesz zdobyć 62,5 punktu.
6. W części A i B prawidłową odpowiedź zaznacz krzyżykiem w kratce znajdującej się z lewej strony
odpowiedzi.
Przykład:
a) Święto Losów
Jeżeli pomylisz się zaznaczony kwadrat przy błędnej odpowiedzi weź w kółko, a następnie zaznacz
prawidłową odpowiedź.
Przykład:
a) Święto Losów
7. W całym teście możesz zdobyć 88,5 punktu.
8. Brudnopis zamieszczony jest na ostatniej stronie testu i nie podlega ocenie.
.

Wypełnia Komisja Konkursowa

CZĘŚĆ A
Pyt. A1
1 p.

Pyt. A2
1 p.

Pyt. A3
1 p.

Pyt. A4
1 p.

Pyt.A5
1 p.

Razem
A
5 p.

Pyt. B4
3 p.

Pyt.B5
6 p.

Razem
B
21 p.
Razem
C1:C5
41,5 p.
Razem
C6:C10
21 p.

CZĘŚĆ B
Pyt. B1
3 p.

Pyt. B2
6 p.

Pyt. B3
3 p.
CZĘŚĆ C

Pyt. C1
7 p.

Pyt. C2
8 p.

Pyt. C3
11 p.

Pyt. C4
4,5 p.

Pyt.C5
11 p.

Pyt. C6
4,5 p.

Pyt. C7
3 p.

Pyt. C8
3 p.

Pyt. C9
4,5 p.

Pyt.C10
6 p.

RAZEM A+B+C:
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88,5 p.
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CZĘŚĆ A
A1. W jaki sposób Bóg wynagrodził położne za to, że bały się Boga i nie posłuchały faraona? (II Mojż.
1:21)
a) Obdarzył je długim życiem
b) Sprawił, że się nie starzały
c) Obdarzył je rodzinami (1 p.)
d) Zapewnił im szacunek ludu
A2.

Jaki wiatr przywiał szarańczę? (II Mojż. 10:13)
a) Wschodni (1 p.)
b) Zachodni
c) Północny
d) Południowy

A3.
Mojżesz przebywał na górze, gdzie otrzymał zbiór 10 przykazań. Z kim udał się na tę górę? (II
Mojż. 32:17)
a) Z nikim, poszedł wtedy sam
b) Poszedł tam z Jozuem (1 p.)
c) Poszedł tam z Aaronem, Nadabem i Abihu
d) Poszedł tam z 70 starszymi Izraela
A4.

Co Bóg kazał zrobić, aby lud otrzymał wodę pitną ze skały w Meriba? (II Mojż. 17:6)
a) Mojżesz miał uderzyć laską w skałę (1 p.)
b) Aaron miał uderzyć laską w skałę
c) Mojżesz miał przemówić do skały
d) Aaron miał przemówić do skały

A5.

Z jakiej góry Mojżesz oglądał ziemię obiecaną? (V Mojż. 34:1)
a) Z góry Ebal
b) Z góry Hor
c) Z góry Synaj
d) Z góry Nebo (1 p.)

CZĘŚĆ B
B1.

Jakie znaki miały uwiarygodnić Mojżesza w oczach Izraela? (II Mojż. 4:3.6-9)
a) Słońce zachodzące na wschodzie
b) Ręka Mojżesza pokryta wrzodami
c) Jaśniejąca twarz Mojżesza
d) Ręka Mojżesza biała jak śnieg z powodu trądu (1 p.)
e) Woda z Nilu przemieniona w krew (1 p.)
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f) Kwitnąca laska
g) Laska zamieniona w węża (1 p.)
h) Wyschnięty Nil
B2.

Jakie znaki towarzyszyły zstąpieniu Boga na górę Synaj? (II Mojż. 19:16-19)
a) Grzmoty (1 p.)
b) Błyskawice (1 p.)
c) Jasny obłok
d) Donośny głos rogu
e) Gęsty obłok nad górą (1 p.)
f) Góra dymiła (1 p.)
g) Góra się trzęsła (1 p.)
h) Mgła zstępująca na górę
i) Donośny głos trąb (1 p.)

B3.

Co Mojżesz zrobił ze złotym cielcem? (II Mojż. 32:20)
a) Roztrzaskał go
b) Rozsypał jego pył na pustyni
c) Spalił w ogniu (1 p.)
d) Kazał Aaronowi go przetopić
e) Jego proch wymieszał z wodą i dał wypić synom izraelskim (1 p.)
f) Starł na proch (1 p.)
g) Kazał synom izraelskim spalone prochy wrzucić do rzeki

B4.

Co Jozue i Kaleb powiedzieli o ziemi kanaanejskiej i jej mieszkańcach? (IV Mojż. 14:6-9)
a) Że lud tej ziemi będzie pokarmem Izraelitów (1 p.)
b) Że mieszkają tam olbrzymi
c) Że ziemia ta opływa w mleko i miód (1 p.)
d) Że ziemia ta jest żyzna
e) Że od mieszkańców tej ziemi odeszła ich osłona (1 p.)
f) Że lud tej ziemi jest waleczny
g) Że ziemia ta jest jałowa

B5.

Co powiedział Mojżesz do Jozuego na oczach całego Izraela? (V Mojż. 31:7-8)
a) Będziesz moim następcą
b) Wejdziesz z ludem do ziemi obiecanej (1 p.)
c) Bądź odważny (1 p.)
d) Bądź mocny (1 p.)
e) Pan pośle anioła przed tobą
f) Bądź ostrożny
g) Bądź waleczny
h) Pan pójdzie przed tobą (1 p.)
i) Pan cię nie opuści (1 p.)
j) Pan cię nie zawiedzie (1 p.)
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CZĘŚĆ C
C1. Uzupełnij wersety.
a)
„A Pan szedł (0,5 p.) przed nimi w dzień w słupie (0,5 p.) obłoku (0,5 p.), by ich prowadzić w
drodze, a w nocy w słupie (0,5 p.) ognia (0,5 p.), aby im świecić, żeby mogli iść (0,5 p.) dniem i nocą”. (II
Mojż. 13:21)
b)
„A wy będziecie mi królestwem kapłańskim (0,5 p.) i narodem świętym (0,5 p.)”. (II Mojż. 19:6)
c)
„Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym (0,5 p.), najskromniejszym (0,5 p.) ze wszystkich
ludzi, którzy są na ziemi”. (IV Mojż. 12:3)
d)
„Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo (0,5 p.), w twoich ustach (0,5 p.) i w twoim sercu (0,5 p.),
abyś je czynił (0,5 p.)”. (V Mojż. 30:14)
C2.

Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.
Prawda

Fałsz

Faraon rozkazał wrzucić do Nilu każde dziecko Izraelskie,
które się narodzi. (1 p.)
Córki Reguela wzięły Mojżesza za Egipcjanina. (1 p.)

(II Mojż. 1:22)

Bóg przemawiał do Mojżesza w snach i widzeniach. (1 p.)

(II Mojż. 33:11,
IV Mojż. 12:8)
(II Mojż. 12:38)

Z Egiptu wyszli razem z Izraelitami ludzie innych
narodowości. (1 p.)
Izraelici wyruszali w podróż kiedy obłok okrywał przybytek
nad Namiotem Świadectwa. (1 p.)
Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. (1 p.)
Każdy Lewita mógł zostać kapłanem. (1 p.)

(IV Mojż. 9:15)
(V Mojż. 32:52)
(IV Mojż. 16:10,
IV Mojż. 17:5)
(V Mojż. 34:6)

Izraelici pochowali Mojżesza na górze Nebo. (1 p.)

C3.

(II Mojż. 2:19)

Uzupełnij tabelę podając wskazane informacje.

„Zabierz to dziecko i wykarm
mi je, a ja dam ci należną
zapłatę”. (II Mojż. 2:9)

„Nie bójcie się, wytrwajcie, a

Kto?

Odpowiedź
Córka faraona (0,5 p.)

Do kogo? Matki Mojżesza (0,5 p.), Jochebed (0,5 p.)
Miejsce: Nad Nilem (0,5 p.) w Egipcie (0,5 p.)
(podaj rzekę i kraj)
Po zobaczeniu Mojżesza (0,5 p.), po wyjęciu
Okoliczności: Mojżesza z kosza itp. gdy Miriam zawołała
matkę (mamkę) (0,5 p.)
Kto? (Podaj imię) Mojżesz (0,5 p.)
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zobaczycie pomoc Pana, której
udzieli wam dzisiaj”. (II Mojż.
14:13)

„Co uczynił ci ten lud, że
sprowadziłeś nań tak wielki
grzech?” (II Mojż. 32:21)

„Ach panie mój, nie poczytaj
nam za grzech tego, cośmy w
głupocie swojej popełnili i
ściągnęli na siebie winę”. (IV
Mojż. 12:11)

C4.

Do kogo? Ludu (0,5 p.)
Miejsce: (podaj Pi-Hachirot (0,5 p.)
nazwę)
Tuż przed przejściem przez Morze/kiedy lud
Okoliczności: przestraszył się nadciągających Egipcjan (0,5
p.)
Kto? (podaj imię) Mojżesz (0,5 p.)
Do kogo? (podaj Aarona (0,5 p.)
imię)
Miejsce: (podaj Pod górą Synaj (0,5 p.)
nazwę góry)
po roztrzaskaniu tablic z 10 przykazaniami
Okoliczności:
(0,5 p.) i spaleniu złotego cielca (0,5 p.)
Kto? (podaj imię) Aaron (0,5 p.)
Do kogo? (podaj Mojżesza (0,5 p.)
imię)
Miejsce: (podaj W Chaserot (0,5 p.)
nazwę)
Kiedy Miriam stała się trędowata (0,5 p.), bo
razem z Aaronem wypowiadali się przeciw
Okoliczności:
Mojżeszowi (0,5 p.) z powodu żony Kuszytki
(0,5 p.)

Kto był kim dla Mojżesza? Dopisz stopień pokrewieństwa.
Imię
Stopień pokrewieństwa
Aaron
Brat (0,5 p.)

(II Mojż. 4:14)

Syppora

Żona (0,5 p.)

(II Mojż. 2:21)

Gerszom

Syn (0,5 p.)

(II Mojż. 2:22)

Amram

Ojciec (0,5 p.)

(II Mojż. 6:20)

Jochebed

Matka (0,5 p.)

(II Mojż. 6:20)

Miriam

Siostra (0,5 p.)

(II Mojż. 15:20)

Jetro

Teść (0,5 p.)

(II Mojż. 2:21)

Eliezer

Syn (0,5 p.)

(II Mojż. 18:4)

Kahat

Dziadek (0,5 p.)

(II Mojż. 2:18)
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C5.

C6.

Uzupełnij tekst 10 Przykazań. (II Mojż. 20:1-17)
1. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał
innych bogów obok mnie (1 p.).
2. Nie czyń sobie podobizny (1 p.) rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w
dole, i tego co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył (1 p.).
3. Nie nadużywaj imienia Pana (1 p.), Boga twojego.
4. Pamiętaj o dniu sabatu (0,5 p.), aby go święcić (0,5 p.).
5. Czcij ojca swego i matkę swoją (1 p.), aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój, da
tobie.
6. Nie zabijaj (1 p.).
7. Nie cudzołóż (1 p.).
8. Nie kradnij (1 p.).
9. Nie mów fałszywego (1 p.) świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
10. Nie pożądaj (1 p.) żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.
Uzupełnij zdania jedną z podanych liczb.
3,3,7,7,20,30,80,120,430

Mama Mojżesza ukrywała go przez 3 (0,5 p.) miesiące. (II Mojż. 2:2)
Ciemność w Egipcie trwała przez 3 (0,5 p.) dni. (II Mojż. 10:22)
Mojżesz miał 80 (0,5 p.) lat, gdy przyszedł do faraona. (II Mojż. 7:7)
Hebrajczycy przebywali w Egipcie 430 (0,5 p.) lat. (II Mojż. 12:40)
W czasie Święta Przaśników Izraelici przez 7 (0,5 p.) dni jedli niekwaszony chleb. (II Mojż. 23:15)
Po przyjściu zwiadowców z Kanaanu, Izraelci ponownie zbuntowali się. Bóg zapowiedział, że oprócz
Jozuego i Kaleba poumierają na pustyni wszyscy, którzy ukończyli 20 (0,5 p.) rok życia. (IV Mojż. 14:29)
Bóg polecił Izraelitom, aby co 7 (0,5 p.) lat w Święto Szałasów publicznie odczytywali zakon. (V Mojż.
31:10)
Mojżesz umarł, mając 120 (0,5 p.) lat. (V Mojż. 34:7)
Izraelici po śmierci Mojżesza opłakiwali go przez 30 (0,5 p.) dni. (V Mojż. 34:8)
C7. Napisz, co Izraelici mogli spożywać w czasie wieczerzy paschalnej. (II Mojż. 12:5.8)
- Pieczonego (w całości) (0,5 p.) baranka lub kozła (jednorocznego) (0,5 p.)
- Przaśniki (niekwaszony chleb) (1 p.)
- Gorzkie zioła (1 p.)
C8. Wymień trzy uroczyste święta, które przy górze Synaj Bóg polecił obchodzić na swoją cześć. (II
Mojż. 13:3-10, II Mojż. 23:14-19)
- Święto Przaśników (1 p.)
- Święto Żniw (1 p.)
- Święto Zbiorów (Plonów) (1 p.)
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C9. Uzupełnij tabelę dopisując do podanego wydarzenia jedno z podanych miejsc, w którym się
zdarzyło.
góra Nebo, Refidim, Mara, Goszen, pustynia Sin, góra Hor, Kibrot–Hattaawa, dolina Eszkol, Tabera,
Wydarzenie
Mojżesz wrzucił drzewo do wody, aby stała się ona
słodka.
Izraelici po raz pierwszy jedli tam mannę.

Miejsce
Mara (0,5 p.)

(II Mojż. 15:23)
(II Mojż. 16:1.4)

Ziemia w Egipcie, gdzie mieszkali Izraelici

Pustynia Sin
(0,5 p.)
Goszen (0,5 p.)

Bitwa z Amalekitami.

Refidim (0,5 p.)

(II Mojż. 17:8)

Izraelici zaczęli narzekać, ogień Pana pochłonął skraj
obozu.
Izraelici po raz drugi jedli tam przepiórki. Niektórzy z
nich przejedli się i umarli.
Rosły tam dorodne winogrona.

Tabera (0,5 p.)

(IV Mojż. 11:3)

Kibrot-Hattaawa (0,5
p.)
Dolina Eszkol (0,5 p.)

(IV Mojż. 11:34)

Zmarł tam Aaron.

Góra Hor (0,5 p.)

(IV Mojż. 20:28)

Zmarł tam Mojżesz.

Góra Nebo (0,5 p.)

(V Mojż. 32:49-50)

(II Mojż. 8:22)

(IV Mojż. 13:24)

C10. Wymień plagi, jakie spadły na Egipt i napisz, które z nich potrafili powtórzyć czarownicy egipscy.
Uwaga! Nie podlega ocenie kolejność plag.
- Wody Nilu zmieniają się w krew (0,5 p.) (II Mojż. 7:20)
- Plaga żab (0,5 p.) (II Mojż. 8:6)
- Plaga komarów (0,5 p.) (II Mojż. 8:17)
- Plaga much (0,5 p.) (II Mojż. 8:24)
- Plaga wyginięcia bydła egipskiego (0,5 p.) (II Mojż. 9:6)
- Plaga wrzodów (0,5 p.) (II Mojż. 9:10)
- Plaga gradu (0,5 p.) (II Mojż. 9:23)
- Plaga szarańczy (0,5 p.) (II Mojż. 10:13)
- Plaga ciemności (0,5 p.) (II Mojż. 10:22)
- Śmierć wszystkich pierworodnych (0,5 p.) (II Mojż. 12:29)
- Czarownicy egipscy zamienili wodę w krew (0,5 p.) (II Mojż. 7:22) oraz powtórzyli plagę żab (0,5 p.)
(II Mojż. 8:7).
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