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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 5 p.  

Nazwisko: A2 1 p.  C2 7 p.  

            A3 1 p.  C3 6 p.  

            A4 1 p.  C4 14 p.  

Zbór: A5 1 p.  C5 6 p.  

            A6 1 p.  C6 9 p.  

            B1 2 p.  C7 2 p.  

            B2 3 p.  C8 7 p.  

Województwo: B3 3 p.  
Razem C  

            B4 5 p.  

            B5 6 p.  

Razem 

A+B+C 
 Podpisy osób sprawdzających B6 5 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. Dekret o spisaniu całego świata wydał: 

a. król Herod 

b. Cesarz Klaudiusz 

c. Arcykapłan Annasz 

d. Cesarz August   

 

A2. Kto rozmawiał z Jezusem na Górze Przemienienia? 

a. Mojżesz i Aaron 

b. Mojżesz i Eliasz  

c. Mojżesz i Elizeusz 

d. Abraham i Noe 

 

A3. Przeciwko komu Jezus skierował przypowieść o dzierżawcach winnicy? 

a. Bogaczom 

b. Uczonym w Piśmie i arcykapłanom  

c. Ciemiężycielom ubogich 

d. Ludziom chciwym i zachłannym 

 

A4. Co zrobił Jezus tuż przed wyborem 12 apostołów spośród swoich uczniów? 

a. Pościł na pustyni przez 40 dni  

b. Opowiadał przypowieść wielkiej liczbie zgromadzonych i widząc, że nikt jej nie rozumie, 

postanowił wybrać tych nielicznych, którym ją wytłumaczył.  

c. Całą noc modlił się  

d. Rozesłał najpierw 72 uczniów, aby głosili Boże Królestwo i z tego grona wybrał najlepszych 

 

A5. Do kogo Jezus wypowiedział następujące słowa: „Niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz 

biada temu, przez którego przychodzą.” 

a. Do uczonych w piśmie 

b. Do swoich uczniów  

c. Do tłumów 

d. Do faryzeuszów 

e. Do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych 

 

A6. Jaki był cel wizyty dostojnika królowej etiopskiej w Jerozolimie? 

a. Pojechał tam, bo chciał zobaczyć zmartwychwstałego Jezusa 

b. Chciał się modlić  

c. Reprezentował swoją królową na spotkaniu z władzami miasta 
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CZĘŚĆ B 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 
 

B1. Do kogo Jezus powiedział: „Odpuszczone są grzechy twoje” Zaznacz dwie odpowiedzi. 

a. Do sparaliżowanego przyniesionego przez przyjaciół  

b. Do kobiety cierpiącej na krwotok 

c. Do grzesznicy, która namaściła olejkiem nogi Jezusa  

d. Do Zacheusza 

e. Do trędowatego, który został oczyszczony 

 

B2. Na czym polegała misja dwunastu apostołów? Zaznacz trzy odpowiedzi. 

a. Jezus dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami  

b. Mieli karmić głodnych i poić wszystkich spragnionych 

c. Pomagali ludziom, którzy byli w trudnej sytuacji finansowej 

d. Otrzymali moc uzdrawiania chorych  

e. Mieli głosić Królestwo Boże  

f. Mieli przygotowywać ludzi do chrztu 

 

B3. Które z wymienionych kobiet chodziły za Jezusem, służąc mu swoimi majętnościami? Zaznacz trzy 

odpowiedzi. 

a. Maria Magdalena  

b. Teściowa Szymona Piotra 

c. Dorkas 

d. Joanna, żona Chuzy  

e. Zuzanna  

f. Elżbieta 

g. Maria, matka Jezusa 

h. Anna 

 

B4. Jak wyglądało życie religijne osób, które przyjęły słowo tuż po zesłaniu Ducha Św.? Zaznacz pięć 

odpowiedzi. 

a. Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne  

b. Sprzedawali swoje posiadłości i rozdzielali według potrzeb  

c. Gromili i napominali wszystkich grzeszników 

d. Trwali w modlitwie i łamaniu chleba  

e. Układali piękne psalmy i hymny 

f. Codziennie uczęszczali do świątyni  

g. Krytykowali osoby o innych przekonaniach 

h. Przepisywali Słowo Boże 

i. Trwali w nauce apostolskiej  

j. Gromadzili się o ustalonej godzinie i dyskutowali 
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B5. W których zdarzeniach wiemy, że na pewno Piotr i Jan brali razem udział? Zaznacz sześć 

odpowiedzi.   

a. Przebywali na  Górze Przemienienia  

b. Byli naocznymi świadkami wskrzeszeniu córki Jaira  

c. Chcieli zabronić osobie, która nie chodziła z Jezusem, wyganiania demonów 

d. Chcieli razem sprowadzić ogień z nieba na Samarytan nieprzyjaznych Jezusowi 

e. Przygotowywali ostatnią wieczerzę  

f. Zobaczyli, że grób jest pusty  

g. Byli przy uzdrowieniu chromego od urodzenia przy bramie świątynnej zwanej Piękną  

h. Przebywali w więzieniu i byli przesłuchiwani przez Radę Najwyższą  

i. Ich cień uzdrawiał chorych 

j. Modlili się w Samarii, aby wierzący otrzymali Ducha Świętego  

k. Otrzymali widzenie na dachu domu Szymona garbarza 

l. Usługiwali w zborze w Antiochii 

 

B6. Jak nazywały się miasta, w których przebywał Saul po swoim nawróceniu? Zaznacz pięć 

odpowiedzi. 

a. Samaria 

b. Damaszek  

c. Jerozolima  

d. Joppa 

e. Lydda 

f. Tars  

g. Cezarea  

h. Gaza 

i. Kafarnaum 

j. Antiochia  

 

CZĘŚĆ C 

 

C1. Uzupełnij wersety właściwymi wyrazami. 

„A ja wam powiadam: (a.) ……………………………………, a będzie wam                                                          

(b.) ……………………………………; szukajcie, a (c.) ……………………………………; kołaczcie,                

a (d.) …………………………………… wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto                                     

(e.) ……………………………………, znajduje, a kto (f.) ……………………………………, temu 

otworzą”.  

„Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na                                             

(h.) ……………………………………, lecz w każdym (h.) …………………………………… miły mu jest 

ten, kto się go (i.) …………………………………… i (j.) …………………………………… postępuje”. 
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C2. Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.  

  Prawda Fałsz 

a.  Jezus zaraz po chrzcie był prowadzony w mocy Ducha po pustyni.    

b.  
Jezus powiedział do uczniów,  że mają się przede wszystkim cieszyć z 

tego, że duchy są im podległe.  
  

c.  
Trędowaty, który wrócił i podziękował Jezusowi za uzdrowienie, był 

Samarytaninem. 
  

d.  
Jezus zapłakał nad Jerozolimą, gdyż zapowiedział, że jej mieszkańcy 

zginą od zarazy.  
  

e.  
Wśród ludzi słyszących uczniów mówiącymi różnymi językami byli 

również Arabowie.  
  

f.  Duch Święty przeniósł Filipa do Damaszku.    

g.  
Saul powiadomiony o spisku musiał uciekać z Jerozolimy przez mur w 

koszu.  
  

 
C3. Uzupełnij tabelę, podając wskazane informacje. 

 

„Dam ci tę całą władzę i 

chwałę ich, ponieważ została 

mi przekazana, i daję ją, 

komu chcę. Jeśli więc Ty 

oddasz mi pokłon, cała ona 

twoja będzie”. 

Kto to powiedział? 

a.  

Do kogo? (podaj imię) 

b.  

Co odpowiedziała pytana 

osoba? 

c.  

„Upamiętajcie się i niechaj 

się każdy z was da ochrzcić 

w imię Jezusa Chrystusa na 

odpuszczenie grzechów 

waszych, a otrzymacie dar 

Ducha Świętego”. 

Kto to powiedział?  

(podaj imię) 

d.  

W jakich okolicznościach 

wypowiedział te słowa? 

e.  

Gdzie zostały 

wypowiedziane te słowa? 

Podaj nazwę miasta. 

f.  
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C4. Uzupełnij poniższą historię właściwymi wyrazami.  

 

Kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, Jego uczniowie byli pełni lęku i zwątpienia. Ale trzeciego dnia Jezus 

zmartwychwstał i  zaczął się im objawiać. Rozmawiał z (iloma?) (a.) …………………………………… 

uczniami idącymi drogą  do (podaj nazwę miejscowości) (b.) …………………………………… Ukazał się 

też Szymonowi oraz zjadł posiłek z apostołami i uczniami, tłumacząc im zaistniałe wydarzenia. 

Przez (jak długo?) (c.) …………………………………… mówił im o Królestwie Bożym, a następnie został 

zabrany do nieba  z Góry, zwanej (podaj nazwę) (d.) …………………………………… .  

50 dni po zmartwychwstaniu, w  dniu (podaj nazwę święta) (e.) ……………………………………, kiedy 

uczniowie byli w jednym miejscu, zstąpił na nich Duch Święty. Usłyszeli (co?)                                                     

(f.) …………………………………………………………………………, ukazały im się (co?)                                  

(g.) …………………………………………………………………………  i  zaczęli (co robić?)                            

(h.) ………………………………………………………………………… . 

Zdarzyło się to, co było opisane przez proroka (kogo?) (i.) ……………………………………  W tym dniu 

po kazaniu,  które wygłosił (kto?) (j.) ……………………………………  nawróciło się i ochrzciło około 

(ile?) (k.) …………………………………… osób. 

Słowo Boże rozprzestrzeniało się, a liczba uczniów w Jerozolimie rosła. Po męczeńskiej śmierci (kogo?)  

(l.) ……………………………………, który został (w jaki sposób zginął?)                                                                  

(m.) ……………………………………, wielu naśladowców Jezusa  opuściło (podaj nazwę miasta)                        

(n.) ……………………………………   i rozpoczęło głoszenie Ewangelii w innych miejscach. Początkowo 

Dobrą Nowinę głoszono tylko Żydom, ale później zaczęto głosić naukę Jezusa także wśród pogan. 

 

C5. Ludzie byli chrzczeni w wodzie na potwierdzenie tego, że wierzą w Pana Jezusa. Uzupełnij tabelę 

podając wskazane informacje. 

 

Gdzie głoszono ewangelię? Kto głosił ewangelię? 
Kto nawrócił się  

i został ochrzczony? 

  

Wielu ludzi w mieście + Szymon 

czarnoksiężnik 

Droga pustynna (pustynia) 

z Jerozolimy do Gazy 

  

  

Korneliusz i wszyscy jego 

domownicy 
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C6. Bóg wysyłał swoich posłańców (aniołów, „mężów w białych, lśniących szatach”) na ziemię z 

konkretną misją.  Określ, jaką rolę spełnili oni w stosunku do wymienionych osób.  

 

Osoba/osoby, którym objawił się posłaniec Rola posłańca (posłańców) 

Zachariasz 

a.  

Maria  

b.  

Pasterze  

c.  

Jezus na górze Oliwnej (w Getsemane) 

d.  

Kobiety u grobu Jezusa 

e.  

Uczniowie podczas wniebowstąpienia Jezusa 

f.  

Apostołowie w więzieniu 

g.  

Filip 

h.  

Korneliusz  

i.  

 

C7. Ewangelia Łukasza opisuje historię mężczyzny, który cierpiał z tego samego powodu, co mężczyzna 

opisany w Dziejach Apostolskich. Pierwszego uzdrowił Jezus, drugiego – Piotr. Podaj, co było 

powodem cierpienia tych mężczyzn (na co chorowali) oraz jak miał na imię mężczyzna uzdrowiony 

przez Piotra? 

 

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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C8. Z jaką przypowieścią (podobieństwem) kojarzą Ci się podane w tabeli wyrazy? 

 Przypowieść (podobieństwo) 

Droga, ptaki, ciernie 

a.  

Droga do Jerycha, 2 denary, gospodarz 

b.  

3 chleby, dzieci, łóżko 

c.  

Pole, woły, żona 

d.  

Niewiasta, przyjaciółki, miotła 

e.  

Szata, pierścień, sandały, tuczne cielę 

f.  

Bogacz, wrzody, psy 

g.  

 

  



FINAŁ X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKUSU WIEDZY BIBLIJNEJ 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Strona 10 z 10 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


