KONKURS BIBLIJNY OKRĘGU POŁUDNIOWEGO

SZKOŁA GIMNAZJALNA

FINAŁ

Drogi Uczestniku, nim przystąpisz do rozwiązywania testu wpisz swoje dane w tabeli poniżej
oraz przeczytaj instrukcję. Sprawdź również czy posiadasz test składający się z 8 stron.
INDYWIDUALNY KOD UCZESTNIKA:
NAZWISKO:

IMIĘ:

ZBÓR:

PUNKTY:

Instrukcja:
1. Test składa się z 22 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 94 punkty.
2. Na napisanie testu masz 60 minut.
3. W części A testu są pytania tylko z jedną poprawną odpowiedzią.
4. W części B testu są pytania wielokrotnego wyboru. Wolno Ci zaznaczyć nie więcej
odpowiedzi, niż wskazana liczba poprawnych odpowiedzi. Zaznaczenie większej ilości,
niż jest to podane w pytaniu sprawi, że za to konkretne zadanie otrzymasz 0
punktów.
5. W części A i B odpowiedzi należy zaznaczać bezpośrednio w pytaniach biorąc
odpowiedni podpunkt w kółeczko (nie ma karty odpowiedzi). W przypadku,
gdy zaznaczono błędną odpowiedź, należy ją przekreślić znakiem X:
Przykład zaznaczenia odpowiedzi:
Przykład poprawienia odpowiedzi:

6. W części C należy wykonać polecenia. Staraj się pisać wyraźnie, gdyż nieczytelne
odpowiedzi mogą zostać pominięte podczas oceny.
7. W żadnej części testu nie ma punktów ujemnych za błędne odpowiedzi.
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CZĘŚĆ A
A1. Jakie miasta odwiedził Jonasz w drodze do Niniwy?
a) Jaffa, Tarszysz, Niniwa
b) Tarszysz, Jaffa, Niniwa
c) Jaffa, Niniwa
d) Tarszysz, Niniwa
A2. Jak przedstawił się Jonasz załodze okrętu?
a) Jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd.
b) Jestem Judejczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd.
c) Jestem Hebrajczykiem, wyznającym Boga najwyższego
d) Jestem Izraelitą, wyznającym Boga najwyższego.
A3. W jakiej ziemi był dom boga wyznawanego przez Nebukadnesara:
a) Szinear
b) Tarszysz
c) Goszen
d) Beer-szeba
A4. Za co Daniel wysławiał Boga niebios:
a) Za uratowanie z pieca ognistego
b) Za uratowanie z wnętrza wielkiej ryby
c) Za ukorzenie się Nabukadnesara
d) Za wyjawienie tajemnicy snu
A5. Jaki materiał budulcowy powtarza się w pierwszym i drugim śnie króla Nabukadnesara?
a) żelazo i glina
b) żelazo i miedź
c) złoto i srebro
d) srebro i miedź
A6. Faraon nadał Józefowi imię:
a) Safenat-Paneach
b) Pafenat- Saneach
c) Saneat- Pasenach
d) Saneaf - Paneas
A7. Dlaczego Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów?
a) bo urodziła mu go Rachela
b) bo był uczciwy i szczery przed Bogiem
c) bo urodził mu się na starość
d) bo zdjął hańbę z Racheli
A8. W którym roku panującego w Egipcie głodu Józef ujawnił swoim braciom kim jest.
a) w pierwszym
b) w drugim
c) w piątym
d) w siódmym
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PYTANIE

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

CZĘŚĆ
A

MAX
PUNKTÓW

1

1

1

1

1

1

1

1

8

WYNIK
A
_____

CZĘŚĆ B
(pytania ze wskazaną ilością poprawnych odpowiedzi)
UWAGA: zaznaczenie większej ilości odpowiedzi, niż przewidziano w pytaniu
jest równoznaczne z otrzymaniem 0 punktów za to zadanie
B1. Według księgi Jonasza, król Niniwy słysząc poselstwo proroka zrobił pięć rzeczy:
a) wstał z tronu
b) wstał z łoża
c) zdjął płaszcz
d) zdjął suknię
e) oblókł się we włosiennicę
f) usiadł w popiele
g) pościł czterdzieści dni
h) polecił ogłoszenie rozkazu
2. Wybierz pięć cech Boga, które wymienia Jonasz uzasadniając swoją ucieczkę do
Tarszyszu?
a) cierpliwy
b) łaskawy
c) sprawiedliwy
d) pełen łaski
e) pełen dobroci
f) miłosierny
g) który żałuje nieszczęścia
h) litościwy
3. Które cztery cechy zostały wymienione w księdze Daniela jako te, które będzie miało
królestwo, symbolizowane przez oderwany kamień w śnie Nebukadnesara?
a) na wieki nie będzie zniszczone
b) będzie się oznaczać spoistością
c) nie przejdzie na inny lud
d) wszystko skruszy i zdruzgocze
e) zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa
f) ostoi się na wieki
g) nie będzie rozdzielone, lecz trwałe
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4. Jak wyglądali Izraelici po wyjściu z pieca ognistego? (zaznacz cztery odpowiedzi)
a) ogień nie ogarnął ich ciał
b) ogień jedynie musnął ich ciała
c) włos ich głowy nie był spalony
d) jedynie włos na głowie był nadpalony
e) odzienie nie było zniszczone
f) swąd ognia ich nie przeniknął
g) tylko swąd ognia ich przeniknął
5. Jakie pięć elementów było wykładem snu o drzewie króla Nabukadnesara?
a) siedem lat nieurodzaju w całym kraju
b) że będzie wypędzony spośród ludzi
c) że ludzie sprzysięgną się przeciw niemu
d) że będzie mieszkać na pustyni
e) że będzie mieszkać ze zwierzętami polnymi
f) że będzie karmiony trawą jak bydło
g) że przejdzie nad nim siedem wieków
h) że jego królestwo o nim zapomni
i) że jego syn po nim zbuduje słabsze królestwo
j) że będzie go zraszać rosa niebieska
k) że będzie miał włosy jak pióra orłów.

6. Za co mogli kupować chleb Egipcjanie podczas lat głodu? (zaznacz pięć odpowiedzi)
a) za pieniądze
b) za trzodę
c) za bydło
d) za wielbłądy
e) za konie
f) za owce
g) za dary dla świątyni
h) za ziemię
7. Które fakty na temat miejsca pochówku Jakuba są wymienione w księdze Rodzaju?
(zaznacz pięć odpowiedzi):
a) w jaskini na polu Machpela
b) na wschód od Mamre
c) na wchód od Goszen
d) w ziemi Kananejskiej nabytej przez Abrahama
e) w ziemi Chaldejskiej nabytej przez Józefa
f) w grobie dziedzicznym
g) w ziemi nabytej od Efrona Chetyty
h) w grobowcu należącym do sługi faraona
i) w jaskini nabytej od Atada Chetyty
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PYTANIE

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

MAX
PUNKTÓW

5

5

4

4

5

5

5

FINAŁ

CZĘŚĆ WYNIK
B
B
33

_____

CZĘŚĆ C
C1. Uzupełnij wersety, za każde słowo otrzymasz 0,5 pkt:

a) Wtedy odezwał się …......................... do Józefa, mówiąc: Ojciec twój i bracia twoi
…...................... do ciebie; ziemia egipska stoi dla ciebie otworem. W …............................
części kraju daj mieszkanie ojcu swemu i braciom swoim, niech mieszkają w
….....................

…........... Jeśli zaś wiesz, że są między nimi ludzie …..............., uczyń

ich …................. …......................., które do mnie należą.
b) …................... oznajmić o ….................i …..........., których na mnie dokonał Bóg
Najwyższy: Jakże …............... są jego znaki, jakże …........................... jego cuda! Jego
królestwo jest królestwem …................., a jego władza z pokolenia w pokolenie.

C2.Wymień dwie sytuacje w których Bóg powiedział do Jonasza: „Czy to słuszne tak się
gniewać? ”
1..............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
C3.Zaznacz, czy dane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. (wstaw x w odpowiednie
miejsce tabeli)
Prawda Fałsz
Józef rozkazał zabalsamować Izraela
Chaldejczycy mówili po aramejsku
Daniel nie wyszedł z pieca ognistego.
W wyjaśnieniu snu Nebukadnesara Daniel powiedział, że trzecie
królestwo będzie mocne jak żelazo.
Bracia Józefa powiedzieli faraonowi, że są hodowcami bydła, a nie
pasterzami owiec.
W czasie błogosławieństwa Efraim stał po prawej stronie Jakuba.
Jonasz był we wnętrznościach wieloryba trzy dni i trzy noce
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Jakub pobłogosławił faraona
Żeglarze spytali Jonasza o jego rzemiosło
Za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa Persa Danielowi
powodziło się dobrze.
C4. Uzupełnij tabelę wpisując kto wypowiedział podane słowa i do kogo były skierowane.
Otrzymasz 0,5 pkt za każdą dobrze wypełnioną komórkę:
Wypowiedź:

Kto?

Do kogo?

1. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci
na to.
2. Wysławiałeś bogów ze srebra i złota,
miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które
nie widzą i ani nie słyszą i nic nie
wiedzą, a Boga, w którego ręku jest
twoje tchnienie i od którego zależą
wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś.
3. Bóg niech Ci będzie miłościw synu
mój.
4. Jestem wygnany sprzed Twoich oczu,
jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na
Twój święty przybytek.
5. Jedź i pochowaj ojca swego.

C5. Wpisz do tabeli liczby odpowiadające ich opisom:

Liczba

Opis
Rok panowania Nebukadnesara, w którym miał
on sen o posągu
Tyle łokci miała wysokość posągu na równinie
Dura
Liczba ministrów w królestwie Dariusza
Ilość osłów objuczonych najlepszymi rzeczami
Egipskimi
Ilość srebrników, które otrzymał Beniamin od
Józefa.
Czas balsamowania Izraela (w dniach)
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Ilość synów Józefa którzy urodzili się w Egipcie.
Liczba osób rodziny Jakuba jaka przybyła do
Egiptu
C6. Wymień wszystkie sytuacje w których Hebrajczyk (Hebrajczycy) otrzymuje władzę
wśród pogan. Napisz kto nadał tę władzę i komu. (Jedna osoba może się powtarzać w kilku
sytuacjach). Za 3 dobrze wypełnione pozycje w wierszu otrzymasz 2 punkty, za 2 pozycje
otrzymasz 1 punkt za 1 komórkę lub mniej- 0p.
Kto nadał władzę

Komu tę władzę nadano
(Hebrajczyk/Hebrajczycy)
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C7. Napisz wyrazy pojawiające się na ścianie w księdze Daniela, odpowiadające ich
tłumaczeniom. (za każdy wyraz otrzymasz jeden punkt)
Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do
końca
Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim
Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i
Persom
C8. Przyporządkuj wyznanie o Bogu (modlitwę) do osoby która ją wypowiada:
Wyznanie

Osoba

On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki , a jego
królestwo jest niezniszczalne (…)
Jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne jego cuda!
On odsłania co głębokie i ukryte; wie, co jest w ciemnościach, u
niego mieszka światłość
Lecz ja pragnę złożyć ci ofiarę z głośnym dziękczynieniem,
spełnię co ślubowałem u Pana jest wybawienie.
PYTANIE

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

MAX
PUNKTÓW

7

2

10

5

8

14

3

4

Strona 8 z 8

CZĘŚĆ WYNIK
C
C
53

