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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 88 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 3 p.  

Nazwisko: A2 1 p.  C2 9 p.  

            A3 1 p.  C3 8 p.  

            A4 1 p.  C4 12 p.  

Zbór: A5 1 p.  C5 6 p.  

            A6 1 p.  C6 12 p.  

            B1 4 p.  C7 3 p.  

            B2 4 p.  C8 4 p.  

Województwo: B3 5 p.  
Razem C  

            B4 4 p.  

            B5 4 p.  

Razem 

A+B+C 
 Podpisy osób sprawdzających B6 4 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. Gdzie miało miejsce uzdrowienie 10 trędowatych? 

a. W drodze do Kafarnaum 

b. W kraju Gerazeńczyków 

c. na drodze miedzy Samarią a Galileą    

d. na drodze między Samarią a Jerozolimą 

 

A2. Jezus mówił, że z nadejściem Królestwa Bożego będzie podobnie jak za dni pewnej osoby, kiedy: 

„jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali”. Kogo podał tutaj za przykład? 

a. Abrahama 

b. Dawida 

c. Lamecha 

d. Lota  

e. Noego 

 

A3. U kogo mieszkał Saul w Damaszku? 

a. U Judy  

b. U Szymona garbarza   

c. U Ananiasza 

d. U Barnaby 

 

A4. Które z podanych zdań opisuje Korneliusza? 

a. setnik kohorty ateńskiej 

b. widział anioła ok. godziny szóstej 

c. oczekiwał Piotra z krewnymi i najbliższymi przyjaciółmi     

d. padł przed Jezusem na kolana 

 

A5. Kto był nazwany „synem pocieszenia”? 

a. Barsaba 

b. Barnaba    

c. Maciej 

d. Jan Chrzciciel 

 

A6. Co zrobili synowie Zebedeusza, nim opuścili wszystko i poszli za Jezusem? 

a. pogrzebali zmarłego ojca 

b. poszli pożegnać się z matką 

c. prosili Pana, by od nich odszedł ze względu na ich grzech 

d. wyciągnęli łodzie na ląd      

e. wypłukali sieci po obfitym połowie ryb 
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CZĘŚĆ B 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 
 

B1. O których osobach, z podanych poniżej, wiemy, że przebywały lub pochodziły z Antiochii. Zaznacz 

cztery. 

a. Mikołaj diakon     

b. Barnaba             

c. Piotr 

d. Eneasz            

e. Szczepan 

f. Agabus                   

g. Saul             

h. Filip 

 

B2. Zaznacz cztery wydarzenia, które miały miejsce w Nazarecie.  

a. Maria odwiedza Elżbietę. 

b. zapowiedź narodzin Jezusa.  

c. pierwsze publiczne nauczanie Jezusa w świątyni  

d. uzdrowienie w sabat opętanego w świątyni 

e. Jezus spędził tam swoje dzieciństwo  

f. uzdrowienie sługi setnika 

g. wskrzeszenie córki Jaira 

h. Jezus uchodzi przed tłumem, który chciał go zrzucić z góry  

 

B3. Które przykazania wymienia Jezus w rozmowie z bogatym dostojnikiem? Wskaż pięć. 

a. nie cudzołóż    

b. nie nadużywaj imienia Pan Boga twojego 

c. nie zabijaj       

d. nie kradnij      

e. pamiętaj o dniu sabatu 

f. nie mów fałszywego świadectwa   

g. nie pożądaj żony bliźniego swego 

h. czcij ojca swego i matkę swoją         

i. nie czyń sobie podobizny rzeźbionej 

j. nie będziesz miał innych bogów obok mnie 
 

B4. Jezus będąc na uczcie u faryzeusza wypowiada słowa: „Biada wam, że…” Dokończ zdanie 

wybierając cztery odpowiedzi.  

a. obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia     

b. budujecie grobowce prorokom          

c. dajecie dziesięcinę z mięty i ruty       

d. jesteście jak groby pobielane 

e.  jesteście jak groby nie oznaczone     

f. dajecie dziesięcinę z kopru i z melisy 

g. oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są pełne łupiestwa 

h. zamykacie królestwo niebios przed ludźmi… 
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B5. Które z błogosławieństw wymienione są w Ewangelii Łukasza? Wskaż cztery. 

a. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą  

b. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni   

c. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią 

d. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie albowiem śmiać się będziecie  

e. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą, i lżyć was 

będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego 

(…) zapłata wasza obfita jest w niebie 

f. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą 

g. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię 

h. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem wasze jest królestwo Boże  

 

B6. Zaznacz cztery okoliczności związane z przejściem Jezusa przez Samarię. 

a. Jakub i Jan chcieli słowem ściągnąć ogień z nieba  

b. Jakub i Jan powołali się na Elizeusza 

c. Jezus miał się zatrzymać w gospodzie  

d. Jezus rozmawiał z Samarytanką przy studni 

e. Jezus zgromił Jakuba i Jana  

f. mieszkańcy wioski nie przyjęli uczniów, bo nie byli Samarytanami 

g. Samarytanie nie przyjęli Jezusa, ponieważ zmierzał do Jerozolimy  

h. uczniowie nalegali, by iść do Jerozolimy na święto 

i. uczniowie poszli do miasta po chleb  

 

 

CZĘŚĆ C 

 

C1. Uzupełnij wersety właściwymi wyrazami. 

 

„Powiadam wam: każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i (a.) …………………………………… 

…………………………………… wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś się zaprze mnie przed                       

(b.) ……………………………………, tego   i Ja się zaprę przed (c.) ……………………………………”. 

„Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da się (d.) …………………………………… w imię Jezusa 

Chrystusa na (e.) …………………………………… grzechów waszych, a otrzymacie                                         

(f.) …………………………………… Ducha Świętego”.  
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C2. Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.  

  Prawda Fałsz 

a.  
Anioł Pański otworzył drzwi więzienia i wyprowadził Piotra i Jana po 

tym, jak zostali wychłostani.  
  

b.  Eneasz został uzdrowiony, zanim Piotr poznał Korneliusza w Cezarei.    

c.  
Po tym, jak wierzący z Jerozolimy dowiedzieli się o spisku na życie 

Saula, wyprawili go do Tarsu.  
  

d.  
Po zwiastowaniu Ewangelii dworzaninowi królowej Etiopii Filip 

znalazł się w Samarii, która przyjęła Słowo Boże.  
  

e.  Jan nauczał, że każde drzewo poznaje się po jego owocu.    

f.  Jezus mówiąc o Piotrze wspomniał o trzcinie chwiejącej się od wiatru.   

g.  Szatan wyprosił sobie, by przesiać apostołów, jak ziarno żyta.    

h.  Bogu miły jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.    

i.  
Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy 

być zbawieni, jak tylko imię Jezusa Chrystusa.  
  

 
C3. Uzupełnij tabelę, podając wskazane informacje. 

 

„Głupcze, tej nocy zażądają 

duszy twojej; a to, co 

przygotowałeś, czyje 

będzie?” 

Kto wypowiedział te 

słowa w podobieństwie? 

a.  

Do kogo wypowiedziano 

te słowa? 

b.  

Przed czym Jezus 

przestrzegał słuchaczy? 

c.  

„Jest sześć dni, kiedy należy 

pracować”. 

Kto wypowiedział te 

słowa? 

d.  

Do kogo wypowiedziano 

te słowa? 

e.  

Co wywołało oburzenie 

mówiącego? 

f.  
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Jak zareagowali  

przeciwnicy Jezusa? 

g.  

 

Jak zareagował lud? h.  

 

C4. Zastanów się nad liczbą, która ukryta jest za każdym sformułowaniem. Połącz w pary sytuacje 

oznaczone literami z tymi, które oznaczone są cyframi. 

 

A.  
Liczba dni po których Jezus ukazał się po 

zmartwychwstaniu 
 1.  

Liczba baryłek oliwy z podobieństwa o 

nieuczciwym zarządcy 

B.  Godzina dnia modlitwy Piotra na dachu      2.  
Liczba braci, którzy poszli z Piotrem z 

Joppy do Cezarei 

C.  Liczba owiec z podobieństwa                    3.  Liczba drachm niewiasty z podobieństwa 

D.  
Liczba patriarchów zrodzonych przez 

Jakuba      
 4.  Liczba lat cierpienia pochylonej kobiety 

E.  Liczba sług z podobieństwa o 10 minach      5.  Liczba lat Mojżesza, gdy zabił Egipcjanina 

F.  
Liczba zabitych w katastrofie budowlanej 

przy Syloe     
 6.  

Liczba koszy okruszyn zebranych po 

nakarmieniu ludzi 

 

Sytuacje 

A-F 
A B C D E F 

Sytuacje 

1-6 

      

Wspólna 

liczba 

      

 

C5. Poniżej zostały zapisane cuda Jezusa. Ułóż je w kolejności od najwcześniejszego (1) do 

najpóźniejszego (8) zgodnie z tekstem biblijnym z Ewangelii Łukasza.  
 

5 Nakarmienie pięciu tysięcy. 

 Uciszenie burzy.  

 
Uzdrowienie epileptyka. 

 
Uzdrowienie kobiety w sabat.  

1 Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum.  

 Uzdrowienie sługi arcykapłana.  

 Uzdrowienie teściowej Szymona.  

 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain.  
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C6. Dopasuj podane sytuacje tak, by łączył je wspólny przedmiot. Uzupełnij tabelę właściwymi literami i 

cyframi. 
 

A.  Błogosławieństwo Symeona  1.  Kobiety z wonnościami przy grobie 

B.  Jan zaprzecza, że jest Mesjaszem  2.  
Podobieństwo o miłosiernym 

Samarytaninie 

C.  Kuszenie Jezusa na pustyni  3.  Podobieństwo o synu marnotrawnym 

D.  Nakarmienie głodnego tłumu  4.  Pojmanie Jezusa na Górze Oliwnej 

E.  Przypowieść o dwóch dłużnikach  5.  Spisek na Pawła w Damaszku 

F.  Przypowieść o przyjacielu o północy    6.  Wyprowadzenie Piotra i Jana z więzienia 

 

Przedmiot Denar Drzwi Kamień Kosz Miecz Sandał 

Sytuacje 

A-F 
      

Sytuacje 

1-6 

      

 

 

C7. W pismach Łukasza (z zakresu materiału Konkursu) czytamy w trzech miejscach, o drobnej monecie 

– groszu (lub ich wielokrotności). Wymień trzy sytuacje. 
 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
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C8. Zamieszczona poniżej mapa przedstawia Palestynę w czasach Jezusa. Na podstawie fragmentu z             

Łk 3:1 mówiącym o rozpoczęciu działalności Jana Chrzciciela odnajdź i zaznacz ziemię, której opis 

znajdziesz w tabeli. Wpisz przypisaną jej cyfrę we właściwe miejsca na mapie. 

1.  Namiestnikiem był Poncjusz Piłat 
 

3. Tetrarchą był Filip 

2.  Tetrarchą był Herod 
 

4. Tetrarchą był Lizaniasz 
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 

 

..............................................................................................................................................................................  
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..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
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..............................................................................................................................................................................  
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..............................................................................................................................................................................  
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..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  


