
 

 

 

 

 

Drogi Współpracowniku w Chrystusie! 
 

Jeśli chcesz, aby w Twoim Zborze dzieci, młodzież, a może również dorośli wzięli 

udział w Olimpiadzie Biblijnej, to zachęcam Cię do zapoznania potencjalnych uczestników 

z propozycją Służby Katechetycznej KZ. Dzięki temu zaprosisz ich do regularnego czytania 

Pisma Świętego  przez ściśle określony czas, by na koniec dać im możliwość sprawdzenia swojej 

wiedzy ze wskazanego zakresu materiału. Będzie to nie tylko formą pomocy dla uczestników 

XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, ale także możliwością zaangażowania 

całych rodzin do pracy z natchnionym przez Boga tekstem! 

Zachęcam Cię, abyś stał się pomocą dla zainteresowanych wydarzeniem osób, 

np. poprzez udzielanie wskazówek jak pracować z tekstem, organizując powtórki czy spotkania 

w formie klubu biblijnego lub opracowując pytania sprawdzające stopień opanowania 

materiału. Wierzę, że wskazanie przez Ciebie korzyści płynących z poznawania Słowa Bożego 

i jego wspólnego rozważania zachęcą wierzących z Twojej wspólnoty do zaangażowania się 

i udział w tegorocznej edycji Olimpiady Biblijnej. 

 

 Dyrektor Służby Katechetycznej 
Kościoła Zielonoświątkowego w RP 

 
 Dr Elżbieta Bednarz 

 

 

Olimpiada Biblijna 2018 
 

Na podstawie § 10. ust. 3. Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej podaje się 

do wiadomości informacje związane z tegoroczną edycją Olimpiady Biblijnej Od rybaka 

do ewangelisty – I Ty możesz być jak Piotr. 

 

Czym jest Olimpiada Biblijna? 

Olimpiada Biblijna jest formę sprawdzenia wiedzy z wybranego zakresu materiału. 

Do kogo jest adresowana Olimpiada Biblijna? 

 Olimpiada Biblijna jest kierowana do uczniów szkół różnego typu, którzy biorą udział 

w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym oraz 

 wszystkich zainteresowanych tematem i udziałem w Olimpiadzie, zarówno dzieci, 

jak i osób dorosłych. 

W jakiej formie należy przeprowadzić Olimpiadę Biblijną? 

 Indywidualne rozwiązanie testu przez każdego uczestnika. 

 Drużynowe rozwiązanie testu, np. przez zespoły dziecięce, młodzieżowe, rodzinne… 

 Przygotowanie rywalizacji w grupach, np. na zasadzie teleturnieju „1 z 10”. 



 

 

 

 

 

Ile jest czasu na przeprowadzenie Olimpiady Biblijnej? 

 To zależy od przyjętej formy i wieku uczestników. 

 Czas pisania testu nie powinien przekroczyć 60 minut. 

Jaki jest temat i zakres materiału Olimpiady Biblijnej? 

Zakres materiału i temat Olimpiady pokrywa się z bieżącą edycją Konkursu Biblijnego. 

Temat: Od rybaka do ewangelisty – I Ty możesz być jak Piotr. 

Zakres materiału:  

 Ewangelia Mateusza 4:18-22, 8:14-17, 10:1-4, 14:22-15:20, 16:13-19:30 i 26:31-75 

 Ewangelia Marka 1:35-39, 11:12-26, 13:3-13 i 16:1-8 

 Ewangelia Łukasza 8:40-56, 12:35-48, 22:7-62 i 24:13-35 

 Ewangelia Jana 1:35-44, 6:1-14, 13:1-20 i 20:1-21:25 

 Dzieje Apostolskie 1:1-6:6, 8:1-25, 9:26-11:18, 12:1-19 i 15:1-35 

 Pierwszy List do Koryntian 1:10-13, 3:18-23, 9:5 i 15:4-5 

 List do Galacjan 1:18 i 2:9 

 materiał dodatkowy dla poziomu III: Pierwszy i Drugi List Piotra. 

Uwagi organizacyjne: 

1. Udział w Olimpiadzie Biblijnej nie zobowiązuje uczestników do brania udziału 

w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. 

2. Nie ma potrzeby odsyłania wyników osiągnięć uczestników Olimpiady. 

3. Zachęcamy organizatorów Olimpiady do nagrodzenia wszystkich uczestników. 

4. Przesłany test należy potraktować jako propozycję, dlatego dopuszcza się jego 

dopasowanie w zależności od możliwości uczestników i potrzeb. Organizator 

Olimpiady może dokonać zmian w przesłanym teście! 

5. Test Olimpiady zostanie przesłany na adres osoby odpowiedzialnej za służbę wśród 

dzieci w Zborze na tydzień przed terminem Olimpiady (wskazanej w ankiecie 

wypełnianej przez pastorów na koniec roku kalendarzowego). 

6. Każda osoba, która dodatkowo chce otrzymać test Olimpiady powinna zgłosić się 

do koordynatora odpowiedzialnego za przygotowanie testu. 

Od kogo można uzyskać więcej informacji na temat Olimpiady? 

Pytania dotyczące Olimpiady należy kierować do koordynatora wydarzenia: 

Krzysztof Ferdynand – adres e-mail: ferdzio7@wp.pl 

 
 


