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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 przeznaczone 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 na Karcie 

odpowiedzi. 

Przykład:     Nr pytania A B C D 

 1     
 

Jeżeli pomylisz się zaznaczony kwadrat przy błędnej odpowiedzi otocz kółkiem, a następnie zaznacz 

prawidłową odpowiedź. 
 . 

Przykład:     Nr pytania A B C D 

 1     
 

5. W części A są pytania z jedną poprawną odpowiedzią. Za każdą z nich otrzymasz 1 punkt.  

6. W części B są pytania z wielokrotnego wyboru. Możesz zaznaczyć nie więcej niż wskazaną liczbę 

poprawnych odpowiedzi. Jeżeli zaznaczysz więcej niż jest to podane otrzymasz 0 punktów. Za 

każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. W tej części nie są przyznawane punkty 

ujemne. 

7. W części C są pytania otwarte. Staraj się pisać wyraźnie! Nieczytelne odpowiedzi mogą zostać 

unieważnione.  
 

8. W całym teście możesz zdobyć 86 punktów. 

9. Brudnopis zamieszczony jest na ostatniej stronie testu i nie podlega ocenie. 
 
 

Wypełnia Centralna Komisja Konkursowa 

Imię: Punktacja 

            Pytania zamknięte Pytania otwarte 

            A1 1 p.  C1 6 p.  

Nazwisko: A2 1 p.  C2 9 p.  

            A3 1 p.  C3 11 p.  

            A4 1 p.  C4 8 p.  

Zbór: A5 1 p.  C5 4 p.  

            A6 1 p.  C6 5 p.  

            B1 3 p.  C7 8 p.  

            B2 4 p.  C8 4 p.  

Województwo: B3 6 p.  
Razem C  

            B4 5 p.  

            B5 4 p.  

Razem 

A+B+C 
 Podpisy osób sprawdzających B6 3 p.  

   Razem 

A+B 
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KARTA ODPOWIEDZI 

do części A i B 

 

CZĘŚĆ A 

 Odpowiedzi 

Nr 

pytania  
A B C D E F G H I J K L M 

A1             
 

A2          
 

  
 

A3             
 

A4             
 

A5          
 

  
 

A6              

 

 

CZĘŚĆ B 

 Odpowiedzi 

Nr 

pytania  
A B C D E F G H I J K L M 

B1              

B2              

B3              

B4              

B5              

B6              
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CZĘŚĆ A 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 

 

A1. Kiedy dziecku/chłopcu/ nadawano imię?  

a. Po 7 dniach od urodzenia, podczas ofiarowania w świątyni  

b. Po 8 dniach od urodzenia, podczas obrzezania  

c. W pierwszy sabat, po urodzeniu 

d. Po około sześciu miesiącach od urodzenia 

 

A2. W jakim mieście mieszkała Maria, kiedy ukazał jej się anioł? 

a. w Betlejem 

b. w Kafarnaum 

c. w Nazarecie  

d. Jerozolimie 

e. Nie jest to napisane w Biblii 

 

A3. Po czym uczniowie mieli poznać, w którym domu mają przygotować wieczerzę paschalną? 

a. Mieli znaleźli oślę uwiązane przy domu  

b. Mieli pójść za człowiekiem niosącym dzban wody  

c. Mieli pójść do domu pierwszego człowieka, którego spotkają w mieście 

d. Mieli pójść do domu jednej z kobiet, które usługiwały Jezusowi 

 

A4. Skąd pochodził dworzanin, któremu dobrą nowinę głosił Filip? 

a. Z Egiptu 

b. z Etiopii  

c. z Samarii 

d. Z Nazaretu 

e. Z Jerozolimy 

 

A5. Które wydarzenie nie miało miejsca podczas pojmania Jezusa w Getsemane? 

a. Judasz zdradził Jezusa pocałunkiem  

b. Związano Jezusowi ręce i włożono koronę cierniową 

c. Jezusa uzdrowił sługę arcykapłana 

d. Jezus modlił się i pocił krwią  

 

A6. Który z apostołów zwrócił się do Jezusa słowami: „Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w twoim 

imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami”. 

a. Piotr 

b. Jakub 

c. Andrzej 

d. Jan  
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CZĘŚĆ B 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 
 

B1. Zaznacz imiona trzech osób, o których nie wiemy, czy spotkały się z Jezusem.  

a. Zachariasz 

b. Symeon  

c. Herodiada 

d. Jair  

e. Herod  

f. Korneliusz  

 

B2. Gospodarz wielkiej wieczerzy (w podobieństwie) zaprosił na nią inne osoby, gdy pierwotnie 

zaproszeni goście odmówili. Zaznacz cztery grupy nowych gości  

a. trędowaci  

b. ubodzy 

c. chromi 

d. osamotnieni 

e. wzgardzeni 

f. ślepi 

g. ułomni  

h. wdowy 

 

B3. Które ze słów skierował Jezus do uczniów w czasie ostatniej wieczerzy? Wybierz sześć zdań. 

a. To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją.  

b. Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem 

Człowieczym. 

c. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 

d. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, 

który go wydaje.  

e. Oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę.  

f. Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. 

g. Kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę  

h. Starajcie się wejść przez ciasną bramę 

i. A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał.  

j. Nie noście z sobą sakiewki ani torby, ani sandałów, 

k. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. 

l. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, 

niech będzie jako usługujący.  
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B4. Jezus opowiadał uczniom, co będzie zapowiadało zbliżanie się końca świata. Wskaż pięć oznak.  

a. wojny i rozruchy 

b. Dobra Nowina będzie głoszona w każdym narodzie 

c. Biblia będzie przetłumaczona na wszystkie języki 

d. trzęsienia ziemi 

e. wielu się ochrzci i pójdzie za Jezusem 

f. zarazy i głód 

g. wzrośnie liczba wierzących w Jezusa tak, że będą dominującą religią 

h. znaki ogromne z nieba 

i. miłość wzajemna oziębnie 

j. uczniowie będą prześladowani dla imienia Pana 

 

B5. Jakie decyzje podjął Piłat w odniesieniu do Jezusa? Wskaż cztery.  

a. odesłał Jezusa do Heroda, bo był Galilejczykiem  

b. wydał Jezusa ludowi, aby mogli drwić z Niego 

c. kazał napoić Jezusa wodą z octem 

d. kazał wychłostać Jezusa  

e. trzykrotnie powiedział arcykapłanom, że nie ma podstaw do ukarania Jezusa  

f. kazał ubrać Jezusa we wspaniałą szatę i koronę cierniową 

g. zabronił łamania goleni Jezusa dla pewności, że umarł  

h. wydał ciało Jezusa Józefowi z Arimatei  

 

B6. W których miastach wiemy, że Filip zwiastował Dobrą Nowinę? Wskaż trzy miasta.  

a. Samaria  

b. Jerozolima 

c. Jerycho 

d. Damaszek 

e. Azot  

f. Antiochia 

g. Cezarea  

 

 

CZĘŚĆ C 

 

C1. Uzupełnij wersety właściwymi wyrazami. 

 

„Ten będzie wielki i będzie nazwany (a.) …………………………………… 

…………………………………… . I da mu (b.) …………………………… …………………………… 

tron jego ojca Dawida. I będzie (c.) …………………………………… nad domem Jakuba                                          

(d.) ……………………………………, a jego (e.) …………………………………… nie będzie końca”.  
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„I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się (f.) …………………………………… 

samego siebie i bierze (g.) …………………………………… swój na siebie                                                           

(h.) ……………………………………, i (i.) …………………………………… mnie”.  

„Starajcie się wejść przez (j.) …………………………………… ……………………………………, gdyż 

(k.) ……………………………………, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale                                                                

(l.) …………….…………… ………………….………… …………………………….”. 

 

C2. Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.  

  Prawda Fałsz 

a.  Ziarno siewcy, które padło na drogę uschło, bo nie miało wilgoci.   

b.  
Dwie osoby przeszły obok pobitego człowieka nie udzieliwszy mu 

pomocy. Pomógł mu dopiero Samarytanin. 
  

c.  
Błogosławieni słudzy, którzy czuwają. Pan, gdy przyjdzie, będzie im 

usługiwał. 
  

d.  
Sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił 

według jego woli, odbierze wiele razów. 
  

e.  
Ponieważ figowiec od roku nie owocował winogrodnik postanowił go 

ściąć. 
  

f.  
Pan zganił nieuczciwego zarządcę, który podarował dłużnikom 50 

baryłek wina i 20 korców żyta.   
  

g.  
Wdowa naprzykrzała się sędziemu, który nie bał się Boga, ani nie 

liczył się z ludźmi. 
  

h.  Niemożliwe jest, aby bardzo bogaty człowiek był zbawiony.   

i.  
Pan, po powrocie z podróży, wynagrodził tylko tego sługę, który w 

najwyższym stopniu  pomnożył 1 minę. 
  

 
C3. Uzupełnij tabelę, podając wskazane informacje. 

 

„Godzien jest, abyś mu to 

uczynił. Miłuje bowiem lud 

nasz i sam zbudował nam 

synagogę”.  

Kto to powiedział? 

a.  

Do kogo? (podaj imię) 

b.  

O kim? 

c.  
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„Panie, czy chcesz, abyśmy 

słowem ściągnęli ogień z 

nieba, który by ich 

pochłonął”. 

Kto to powiedział?  

(podaj imiona) 

d.  

Do kogo? (podaj imię) 

e.  

Co spowodowało taką 

wypowiedź? 

f.  

„Odstąpcie od tych ludzi i 

zaniechajcie ich; jeśli 

bowiem to postanowienie 

albo ta sprawa jest z ludzi, w 

niwecz się obróci; jeśli 

jednak jest z Boga nie 

zdołacie ich zniszczyć, a 

przy tym mogłoby się 

okazać, że walczycie z 

Bogiem”.  

Kto to powiedział? (podaj 

imię) 

g.  

Do kogo?  

h.  

Od kogo mieli odstąpić? 

i.  

Co zrobili ci ludzie? 

j.  

 

C4. Poniżej zostały zapisane wydarzenia od ostatniej wieczerzy do śmierci Pana Jezusa. Ułóż je w 

kolejności od najwcześniejszego (1) do najpóźniejszego (11). Niektóre z nich już są oznaczone.   

 

1 Ostatnia wieczerza. 

 Judasz zdradza Jezusa pocałunkiem. 

 Jezus przed Herodem. 

 Jezus rozmawia z ukrzyżowanymi złoczyńcami. 

5 Jezus przed Radą Najwyższą. 

 Jezus przed Piłatem. 

 Ukrzyżowanie Jezusa. 

 Jezus zapowiada, że Piotr się go wyprze. 

 Piłat uwalnia Barabasza. 

11 Jezus umiera na krzyżu. 

 Piotr zapiera się Jezusa. 
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C5. Z podanych poniżej przywódców rzymskich, wybierz i wpisz do tabeli imiona pasujące do opisów 

sytuacji.  

August (Oktawian August) Tyberiusz Klaudiusz Kwiryniusz Neron 

 

Zarządził spis ludności, z powodu którego 

Józef i Maria wybrali się do Betlejem 

a.  

W piętnastym roku panowania tego cesarza, 

Jan Chrzciciel rozpoczął swoją służbę 

b.  

W trakcie jego rządów doszło do wielkiego 

głodu 

c.  

Kiedy on był namiestnikiem Syrii odbył się 

pierwszy spis ludności. 

d.  

 

C6. Uzupełnij tabelę wpisując odpowiednie liczby.   

 

Kobieta uzdrowiona w sabat była pochylona przez ….. lat.   
a.  

Wdowa wrzuciła do skarbonki …..grosze.   
b.  

Jezus ukazywał się uczniom przez …. dni po zmartwychwstaniu.   
c.  

Korneliusz wysłał …… osoby po Piotra do Joppy. 
d.  

Razem z Piotrem poszło do Korneliusza …… osób.   
e.  

 

C7. Podaj przykłady kiedy apostoł Piotr był obecny podczas zstępowania Ducha Świętego. Podaj nazwę 

miasta i okoliczności.  

 

Miejsce/miasto Okoliczności 

a.  b.  

c.  d.  

e.  f.  

g.  h.  
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C8. W jednym ze swoich nauczań Jezus mówił o szczególnych nagrodach dla pewnych grup ludzi. 

Uzupełnij tabelę wpisując właściwe informacje.  

 

Grupa ludzi z nauczania Jezusa -  

„Błogosławieni…” 
Obiecana nagrody 

a. 

wasze jest Królestwo Boże 

płaczący 

b. 

łaknący 

c. 

d. 

otrzymacie obfitą zapłatę w niebie. 
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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