FINAŁ VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
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.
KOD:
Instrukcja:
1. Test składa się z 20 pytań.
2. Na napisanie testu przeznaczonych jest 60 minut.
3. Odpowiedzi z części A i B należy przenieść na kartę odpowiedzi, która znajduje się na drugiej
stronie.
4. W części A i B prawidłową odpowiedź zaznacz krzyżykiem w kratce znajdującej się na Karcie
odpowiedzi.
Nr pytania
A
B
C
D
Przykład:
1

Jeżeli pomylisz się, zaznaczony kwadrat przy błędnej odpowiedzi weź w kółko, a następnie zaznacz
prawidłową odpowiedź.
A
Nr pytania
B
C
D
Przykład:
.

1

5. W części A są pytania z jedną poprawną odpowiedzią. Za każdą z nich otrzymasz 1 punkt.
6. W części B są pytania 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.
7. W części C są pytania otwarte. Staraj się pisać wyraźnie! Nieczytelne odpowiedzi mogą zostać
unieważnione.
8. W całym teście możesz zdobyć 95 punktów.
9. Brudnopis zamieszczony jest na ostatniej stronie testu i nie podlega ocenie.
Wypełnia Centralna Komisja Konkursowa

Imię:

Punktacja
CZĘŚĆ A

Nazwisko:

Zbór:

CZĘŚĆ B

A1

1 p.

p.

B1

5 p.

p.

A2

1 p.

p.

B2

2 p.

p.

A3

1 p.

p.

B3

2 p.

p.

A4

1 p.

p.

B4

3 p.

p.

A5

1 p.

p.

B5

3 p.

p.

A6

1 p.

p.

B6

5 p.

p.

Razem A

6

p.

Razem B

20 p.

CZĘŚĆ C
Województwo:

Podpisy osób sprawdzających

C1

12 p.

p.

C6

15 p.

p.

C2

8 p.

p.

C7

5 p.

p.

C3

3 p.

p.

C8

3 p.

p.

C4

17 p.

p.

Razem C

69 p.

C5

6 p.

p.

A+B+C

95 p.
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KARTA ODPOWIEDZI
do części A i B
CZĘŚĆ A
Nr pytania

A

B

Odpowiedzi
C

D

E

A1
A2
A3
A4
A5
A6

Nr pytania

A

B

C

D

CZĘŚĆ B
Odpowiedzi
E
F

B1
B2
B3
B4
B5
B6
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CZĘŚĆ A
Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi
A1. Jak nazywało się miasto leżące w pobliżu pustyni, w którym Jezus wraz z uczniami ukrył się przed
Żydami przed świętem Paschy?
a) Betania
b) Betsaida
c) Efraim (J 11:54) (1 p.)
d) Dekapolis
e) Emaus
A2. Tytuł Pana Jezusa „Wierny i Prawdziwy” wynika z faktu, że Jezus:
a) jest świadkiem wiernym i prawdziwym
b) jest przepasany sprawiedliwością i prawdą
c) wiernie wypełnił to, co polecił mu Ojciec
d) sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwe walczy (Ap 19:11) (1 p.)
e) jest wierny w wypełnianiu obietnic, które dał
A3. Słowa: Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego wypowiedział Pan Jezus:
a) przy skarbcu w świątyni (J 8:20) (1 p.)
b) podczas przesłuchania przed Radą Najwyższą
c) podczas rozmowy z Żydami w drodze z Betani do Jerozolimy
d) w rozmowie z Żydami zaraz po uzdrowieniu chorego przy sadzawce Betezda
e) w domu celnika
A4. Ile razy według ewangelisty Marka Pan Jezus prosił w Getsemane, aby jego Ojciec oddalił od niego
kielich cierpienia?
a) Jeden raz
b) Dwa razy (Mk 14:32-39) (1 p.)
c) Trzy razy
d) Cztery razy
A5. Który z niżej wymienionych faktów dotyczący zmartwychwstania Pana Jezusa nie jest prawdziwy?
a) Pan Jezus zmartwychwstał wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia
b) Anioł/Aniołowie siedzieli w grobowcu a nie na zewnątrz niego
c) Chusta, która była na głowie Pana Jezusa nie leżała z prześcieradłami
d) Pierwszym apostołem, który przyszedł do grobu był Piotr (J 20:3-4) (1 p.)
e) Jan był drugim apostołem, który wszedł do grobowca Jezusa
A6. Do ogrodu Getsemane Jezus wszedł:
a) ze wszystkimi uczniami
b) wyłącznie z Piotrem, Janem i Jakubem
c) ze wszystkimi uczniami z wyjątkiem Judasza1 (Mk 14:32-33; J 18:1) (1 p.)
1

Informację o tym, że Pan Jezus był w Getsemane ze wszystkimi uczniami z wyjątkiem Judasza czerpiemy z kontekstu całego
wydarzenia, w którym wszyscy z wyjątkiem Judasza po wieczerzy udali się za potok Cedron
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d) z Piotrem i Janem
e) nie wiadomo dokładnie, którzy uczniowie byli w Getsemane z Jezusem

CZĘŚĆ B
Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi
B1. Kto według księgi Objawienia pozostanie poza bramami miasta Baranka?
a) Wszetecznicy (Ap 22:15) (1 p.)
b) Wszyscy miłujący kłamstwo (Ap 22:15) (1 p.)
c) Cudzołożnicy
d) Bałwochwalcy (Ap 22:15) (1 p.)
e) Złodzieje
f) Czarownicy (Ap 22:15) (1 p.)
g) Oszczercy
h) Zabójcy (Ap 22:15) (1 p.)
i) Pijacy
B2. Wskaż określenia, które w przedmiotowych fragmentach księgi Objawienia użyte zostały względem Pana Jezusa.
a) Wierny i Sprawiedliwy
b) Ten, który ma ostry miecz obosieczny
c) Król Królów i Pan Panów (Ap 19:16) (1 p.)
d) Ten, który ma klucz Dawida
e) Ten, który trzyma siedem gwiazd
f) Baranek (Ap 22:1) (1 p.)
B3. Żydzi, którzy przychodzili chrzcić się do Jana w Jordanie pochodzili z:
a) Okolic Morza Tyberiadzkiego
b) Galilei
c) Jerozolimy (Mk 1:5) (1 p.)
d) Betabaru
e) Judy (Mk 1:5) (1 p.)
B4. Według nauczania Jezusa cudzołóstwo ma miejsce wówczas, gdy:
a) Mężczyzna rozwodzi się ze swoją żoną i poślubia inną (Mk 10:11) (1 p.)
b) Kobieta rozwodzi się z mężem swoim i poślubia innego (Mk 10:12) (1 p.)
c) Niezamężny mężczyzna obcuje z niezamężną kobietą
d) Mężczyzna porzuca swoją żonę dając jej list rozwodowy
e) Niezamężna kobieta poślubia rozwiedzionego mężczyznę (Mk 10:11) (1 p.)
B5. Wskaż nieprawdziwe zdania dotyczące ostatniej wieczerzy Jezusa z uczniami.
a) Piotr był pierwszym uczniem, któremu Pan Jezus umył nogi (J 13:5-6) (1 p.)
b) Przed umyciem nóg uczniów Jezus przepasał się prześcieradłem
c) Uczniowie dowiedzieli się, że Judasz zdradzi Jezusa jeszcze wtedy, gdy ten był z nimi
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d) Z kielicha, który wziął Pan Jezus pił wyłącznie on sam (Mk 14:23) (1 p.)
e) Wieczerza rozpoczęła się po południu (Mk 14:17) (1 p.)
f) Pan Jezus wypowiedział błogosławieństwo nad chlebem, który łamał i dziękczynienie nad kielichem,
który wziął do ręki
B6. Wskaż tematy, które Jezus poruszał w swoim nauczaniu w Kafarnaum.
a) Kto jest pierwszy a kto ostatni w Królestwie Bożym (Mk 9:35) (1 p.)
b) Konieczność przebaczania braciom ich przewinień
c) Miejsce dzieci w Królestwie Bożym (Mk 9:36-37) (1 p.)
d) Gorszenie słabych w wierze (Mk 9:42) (1 p.)
e) Na czym polega prawdziwe naśladowanie Jezusa
f) Stosunek do rzeczy, które gorszą człowieka (Mk 9:43-47) (1 p.)
g) Stosunek do pieniędzy
h) Konieczność spożywania ciała i krwi Jezusa (Jn 6:54-59) (1 p.)
i) Nienawiść świata do Pana Jezusa i jego uczniów
j) O Duchu Świętym, którego pośle Ojciec

CZĘŚĆ C
C1. Uzupełnij wersety.
a) „On jest obrazem Boga niewidzialnego (0,5 p.), pierworodnym (0,5 p.) wszelkiego stworzenia,
ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i
niewidzialne, czy to trony (0,5 p.), czy panowania (0,5 p.), czy nadziemskie (0,5 p.) władze, czy
zwierzchności (0,5 p.); wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone”. (Kol 1:15-16)
b) „Ale to Panu (0,5 p.)upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze (0,5 p.),
ujrzy potomstwo (0,5 p.), będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy
ujrzy światło (0,5 p.) i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy (0,5 p.) mój sługa wielu
usprawiedliwi (0,5 p.) i sam ich winy poniesie”. (Iz 53:10-11)
c) „… Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę,
albo ojca (0,5 p.), albo dzieci, albo pola (0,5 p.) dla mnie i dla ewangelii (0,5 p.), który by nie otrzymał
stokrotnie (0,5 p.), teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci (0,5 p.), i pól,
choć wśród prześladowań (0,5 p.), a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego”. (Mr 10:29-30)
d) „Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony (0,5 p.); kto zaś nie wierzy, już jest osądzony (0,5 p.) dlatego,
że nie uwierzył w imię jednorodzonego (0,5 p.) Syna Bożego. A na tym polega sąd (0,5 p.), że
światłość (0,5 p.) przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność (0,5 p.), bo ich uczynki
były złe”. (J 3:18-19)
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C2. Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.
Prawda

Fałsz

Uczeń, który wraz z Piotrem poszedł za uwięzionym
1. Panem Jezusem do pałacu arcykapłana miał na imię
Marek. (1 p.)

J 18:15-16

Członkowie Rady Najwyższej naradzali się, jak zabić
2. Jezusa, kiedy dowiedzieli się, że ten wskrzesił Łazarza z
martwych. (1 p.)

J 11:45-53

Arcykapłani i uczeni w Piśmie zamierzali pojmać Pana
3. Jezusa w święto, aby uniknąć rozruchów między ludem. (1
p.)
Pan Jezus spotkał Samarytankę w drodze z Galilei do
4.
Judei. (1 p.)
5.

Maria namaściła drogocennym olejkiem (maścią) nie tylko
nogi ale i głowę Pana Jezusa. (1 p.)

Mk 14:1-2
J 4:3
J 12:1-3,
Mk 14:3

Jan ujrzał tryumfującego Jezusa, za którym podążały
6. wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w
czysty, biały bisior. (1 p.)

Obj 19:14-15

Słowa: Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale
7. tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje,
wypowiedział Nikodem. (1 p.)

J 9:30-31

Według słów Pana Jezusa większy grzech ma ten, który go
8. wydał Piłatowi, aniżeli sam Piłat, który kazał go
ukrzyżować. (1 p.)

J 19:11

C3. Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym: „On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o
sprawiedliwości, i o sądzie”. Powiedział też, dlaczego Duch Święty to uczyni. Uzupełnij tabelę.
1.

O grzechu,

A.

gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie

2.

O sprawiedliwości,

B.

gdyż książę tego świata został osądzony

3.

O sądzie,

C.

gdyż nie uwierzyli we mnie

1.
C (1 p.)

2.
A (1 p.)

3.
B (1 p.)

C4. Na załączonym rysunku przedstawiono mapę Palestyny w czasach współczesnych Panu Jezusowi.
Uzupełnij:
1) na mapie wszystkie prowincje Palestyny, w których działał Jezus wpisując ich nazwy w prostokątne
pola,
(Uzupełniając od góry: Syrofenicja (1 p.), Galilea (1 p.), Samaria (1 p.), Judea (1 p.))
2) w tabeli nazwy miast zaznaczonych liczbami na mapie, w pobliżu których lub w których działał lub
przebywał Pan Jezus.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tyr (1 p.)
Kafarnaum (1 p.)
Genezaret (1 p.)
Betsaida (1 p.)
Tyberiada (1 p.)
Kana Galilejska (1 p.)
Nazaret (1 p.)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Sychar (1 p.)
Efraim (1 p.)
Jerycho (1 p.)
Jerozolima (1 p.)
Betlejem (1 p.)
Betania (1 p.)
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C5. Podaj przykłady uchylania przykazań Bożych przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie, o których
wspominał Pan Jezus.
 Korban, czyli przekazanie tego, co się należy ojcu i matce na ofiarę zamiast im samym (Mk
7:8-13) (2 p.)
 Rozwód (odprawianie żony przez męża) (Mk 10:2-6) (2 p.)
 Łamanie sabatu przez Żydów poprzez obrzęd obrzezania (J 7:19-24) (2 p.)
C6. Pan Jezus w różny sposób dokonywał cudownych uzdrowień, uwolnień lub wskrzeszeń ludzi. Pogrupuj
podane wydarzenia według sposobu, jaki wybrał Pan Jezus, aby pomóc ludziom. Wpisz we właściwe tabele
odpowiednie litery podanych wydarzeń.
A.

Uzdrowienie syna dworzanina z Kafarnaum

J 4:46-53

B.

Uzdrowienie teściowej Piotra

Mk 1:29-31

C.

Uzdrowienie ślepego od urodzenia

Jn 9:1-7

D.

Uzdrowienie chorego przy sadzawce Betezda

J 5:5-9

E.

Uzdrowienie trędowatego

Mk 1:40-43

F.

Uzdrowienie głuchoniemego

Mk 7:32-35

G.

Wskrzeszenie Łazarza

J 11:1-44

H.

Wskrzeszenie córki Jaira

Mk 5:35-42

I.

Uzdrowienie opętanego w synagodze w Kafarnaum

Mk 1:21-26

J.

Uzdrowienie sparaliżowanego w Kafarnaum

Mk 2:5-12

K.

Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką w synagodze

Mk 3:1-5

L.

Uwolnienie opętanego mieszkającego w grobach

Mk 5:1-15

M.

Uwolnienie córki niewiasty greckiej

Mk 7:24-30

N.

Uzdrowienie chłopca opętanego przez ducha niemego i głuchego

Mk 9:17-27

O.

Uzdrowienie ślepego Bartymeusza

Mk 10:46-52

A
Wypowiedzenie słów: (1 p.)

D
(1 p.)

G
(1 p.)

B
(1 p.)

E
(1 p.)

H
(1 p.)

C
Inne sposoby (w tym
niekonwencjonalne): (1 p.)

F
(1 p.)

Dotknięcie:

I
(1 p.)
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J
(1 p.)

K
(1 p.)

L
(1 p.)

M
(1 p.)

N
(1 p.)

O
(1 p.)
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C7. Podaj przykłady wydarzeń, które Pan Jezus zabronił ujawniać innym ludziom. Niektóre z nich
znajdziesz wśród odpowiedzi w pytaniu C6.
1.
2.
3.
4.
5.

Uzdrowienie trędowatego (1 p.)
Wskrzeszenie córki Jaira (1 p.)
Uzdrowienie głuchoniemego (1 p.)
Wyznanie Piotra: Tyś jest Chrystus (1 p.)
Przemienienie Pana Jezusa (1 p.)

C8. Wymień cele, dla których Jan spisał wszystkie cuda w swojej Ewangelii.
 Aby uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem (Mesjaszem) (J 20:31) (1 p.)
 Aby uwierzyć, że Jezus jest Synem Boga (J 20:31) (1 p.)
 Aby poprzez wiarę posiąść żywot w imieniu jego (J 20:31) (1 p.)
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(Mk 1:44)
(Mk 5:43)
(Mk 7:36)
(Mk 8:29-30)
(Mk 9:9)

