Imię i nazwisko ucznia/numer:

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

Nazwa Zboru, miejscowość:

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

Ilość punktów: …………/107

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA
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. Ile razy Piotr był w więzieniu?






2
3
5
4
1

2. Jak miał na imię prorok i nauczyciel w Antiochii, który wychował się z tetrarchą
Herodem?






1 pkt

Manaen
Lucjusz Cyrenejczyk
Symeon zwany Niger
Barnaba
Saul

3. Kto był pomocnikiem Saula i Barnaby w Salaminie?






1 pkt

Jakub
Piotr
Andrzej
Jan
Sylas

1 pkt
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4. Która spośród wymienionych niżej osób została ochrzczona w Filippi?






kobieta o imieniu Damaris
uczennica o imieniu Tabita
kobieta, którą Paweł uwolnił od ducha wieszczego
sprzedawczyni purpury o imieniu Lidia
Korneliusz

5. Czego nauczali Saduceusze, o których mowa w Dziejach Apostolskich?






1 pkt

1 pkt

że nie ma zmartwychwstania, ani wiary, ani ducha
że nie ma zmartwychwstania, ani ducha, chociaż są aniołowie
że nie ma zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha
że są aniołowie i duch, chociaż nie ma zmartwychwstania
że istnieją duchy, ale nie aniołowie i nie zmartwychwstanie
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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 31 punktów

1. Wskaż właściwe imiona pierwszych apostołów.

















Piotr
Jan
Paweł
Jakub
Natan
Szczepan
Andrzej
Filip
Tomasz
Bartłomiej
Filemon
Tymoteusz
Mateusz
Jakub Alfeuszowy
Szymon Zelota
Juda Jakubowy

2. Według początkowych rozdziałów Dziejów Apostolskich praktyką chrześcijan było:









trwanie w nauce apostolskiej
przepisywanie fragmentów pism
przebywanie ze sobą razem
uzdrawianie chorych przed bramą świątyni
spotykanie się na wspólnej modlitwie
budowanie wspólnych domów
uczęszczanie do świątyni
sprzedawanie swoich majętności i wspólnota dóbr
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3. Kto był w izbie podczas modlitwy z apostołami, kiedy czekali na zesłanie Ducha Świętego?










Niewiasty
Niektórzy Faryzeusze
kapłani
Maria
bracia Jezusa
Tymoteusz
Maciej
Józef zwany Barsabą
Saul

4. Jakie polecenia dał Piotrowi anioł, kiedy zjawił się w więzieniu, aby go wyprowadzić?









weź ze sobą laskę
wstań szybko
opasz się
włóż sandały
nie zakładaj nic oprócz sandałów
narzuć płaszcz
bądź cicho
pójdź za mną

5. Paweł był:









Żydem z Tarsu
Obywatelem Antiochii
obywatelem Rzymu
uczniem Gamaliela
nauczycielem Gamaliela
Faryzeuszem
Saduceuszem
apostołem

Strona 4 z 10

Finał - Szkoła Podstawowa

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2010/2011

Zastosuj się do podanych poleceń
- W części C można zdobyć 71 punktów

1. Połącz osoby z miastem, z którego pochodzą.

Saul

Pont

Barnaba

Joppa

Apollos

Cypr

Tabita
Antiochia
Mikołaj
(jeden z 7 wybranych
przez apostołów)

Tars

Akwila

Aleksandria
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2. W Księdze Dziejów Apostolskich są wymienione trzy postacie o imieniu Ananiasz.
Napisz kim był każdy z nich oraz podaj związane z nim wydarzenia.
Kto?

Kim był?

Wydarzenie

…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
Ananiasz

…………………………..

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

…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
Ananiasz

…………………………..

…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
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…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
…………………………..…………………………..……..……..……..
Ananiasz

……………………………

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

3. Niektórzy apostołowie byli w sytuacjach kiedy chciano oddać im nadludzką cześć poprzez pokłon do
ziemi lub uważano ich za bogów. Wymień te sytuacje pisząc: kto, komu i gdzie chciał oddać taką
cześć lub: kto, kogo i gdzie uważał za boga.

Kto?

Komu chciał oddać cześć?

Gdzie miało to miejsce?

lub Kogo uważał za boga?
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4. Uzupełnij trzy wersety.
Nie oddalajcie się z …………………………, lecz oczekujcie obietnicy ……………………, o której słyszeliście
ode mnie; Jan bowiem chrzcił ………………………, ale wy po niewielu dniach będziecie ……………………
………………………

…………………………………

Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na …………………, lecz w każdym …………………………
miły mu jest ………………, kto się go ……………… i ………………………… postępuje

Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do …………………… waszych oraz do ……………………………,
którzy są z ……………………………, ilu ich Pan, Bóg nasz ………………………………

5. Zaznacz krzyżykiem prawidłową odpowiedź.

Tak

Nie

Góra Oliwna jest oddalona od Jerozolimy na 1 sabat drogi





Lidia wytwarzała purpurę





Pierwszą osobą, która zaniosła Ewangelię do Samarii był Piotr





W więzieniu w Filippi Paweł i Sylas zostali zakuci w dyby





Gallion był prokonsulem Macedonii





Pierwszą osoba wysłaną z Jerozolimy do Antiochii był Barnaba
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6. Połącz wydarzenie z miejscem.

Ojciec namiestnika zostaje tutaj
uzdrowiony z czerwonki
Nawraca się tutaj Kryspus, przełożony
synagogi
Paweł został tutaj ukamienowany
i pozostawiony za miastem

Miejsce pierwszej wspólnej służby
Barnaby i Pawła

Samaria

Malta

Ikonium

Korynt

Listra
Czarnoksiężnik przyjmuje tutaj chrzest
Zamierzano tutaj ukamienować Pawła
i Barnabę

Antiochia

7. W księdze Dziejów Apostolskich przytoczone są proroctwa ze Starego Testamentu.
Napisz, kto jest autorem przytoczonych proroctw.

I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na
wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze,
i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny.

…………………………………

Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego,
który go strzyże.

…………………………………

Czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach?

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

Kto?

Do kogo?

Gdzie?

Idź, albowiem mąż ten jest moim
narzędziem wybranym, aby zaniósł
imię moje przed pogan i królów
i synów Izraela.

…………………….

…………………….

…………………….

Odwołałeś się do cesarza, do
cesarza pójdziesz.

…………………….

…………………….

…………………….

Bóg, który stworzył świat i
wszystko, co na nim, Ten, będąc
Panem nieba i ziemi, nie mieszka w
świątyniach ręką zbudowanych.

…………………….

…………………….

…………………….

9. U kogo w domu Paweł przebywał w Koryncie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Dopasuj miejsce do czasu pobytu apostoła Pawła w tym miejscu.
Korynt

2 lata

Antiochia

3 lata

Szkoła Tyranosa

1 rok

Efez

3 sabaty

Tesaloniki

1rok 6 miesięcy
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