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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 96 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 4 p.  

Nazwisko: A2 1 p.  C2 6 p.  

            A3 1 p.  C3 15 p.  

            A4 1 p.  C4 3 p.  

Zbór: A5 1 p.  C5 5 p.  

            A6 1 p.  C6 11,5 p.  

            B1 6 p.  C7 9,5 p.  

            B2 6 p.  C8 5 p.  

Województwo: B3 5 p.  
Razem C  

            B4 5 p.  

            B5 4 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 

A1       

A2       

A3       

A4       

A5       

A6       

 

 

CZĘŚĆ B 

 Odpowiedzi 

Nr 

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

B1            

B2            

B3            

B4            

B5            

B6            
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CZĘŚĆ A 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 
 

A1. Które z podanych wydarzeń miało miejsce w Sychem? 

a. Przez 20 lat przebywała tam Skrzynia Przymierza po tym jak zwrócili ją Filistyni. 

b. Gedeon postawił tam posag zrobiony ze stopionych złotych kolczyków i wisiorków. 

c. Po zdobyciu tego miasta Jozue powiedział, że przeklęty będzie każdy kto je odbuduje. 

d. Pochowano tam kości Józefa, które synowie izraelscy sprowadzili z Egiptu.  

e. Matka Micheasza ustawiła tam posąg zrobiony z 200 srebrników, które oddał jej syn. 

 

A2. Wybierz, co Izraelici mogli wziąć z Jerycha po zdobyciu miasta.  

a. Mogli sobie wziąć złoto i srebro. 

b. Mogli wziąć do skarbca Pana srebro, złoto, przedmioty z miedzi i żelaza.  

c. Nie mogli absolutnie nic wziąć.  

d. Mogli sobie wziąć jedną rzecz, a resztę oddać do skarbca Pana. 

e. Mogli wziąć zwierzęta na ofiarę dla Pana. 

 

A3. Jotam, po opowiedzeniu swojej bajki, ukrył się przed Abimelechem. Zaznacz miejsce jego ukrycia. 

a. Eben-Haezer. 

b. Bet-Szemesz. 

c. Beer.  

d. Ofra Abiezerska. 

e. Gibeon. 

 

A4. W podanych poniżej parach ukryte jest tylko jedno małżeństwo. Zaznacz właściwą parę. 

a. Noemi i Boaz. 

b. Debora i Barak. 

c. Penina i Elimelech. 

d. Achsa i Otniel.  

e. Orpa i Malchon. 

f. Jael i Manoach. 

 

A5. Zaznacz zdanie opisujące ołtarz Ed. 

a. Służył do składania ofiar ogniowych. 

b. Służył do składania ofiar całopalnych. 

c. Był świadkiem między Izraelitami, że Pan jest Bogiem.  

d. Służył do składania ofiar Baalowi. 

e. Był świadkiem zdobycia Jerycha. 

 

A6. W jakiej miejscowości został pochowany Samuel? 

a. W Gilgal. 

b. W Mispie. 

c. W Ramie.  

d. W Betel. 

e. W Sylo. 
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CZĘŚĆ B 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 
 

B1. Po śmierci Mojżesza Pan Bóg przemówił do Jozuego. Zaznacz wypowiedzi, które skierował do 

niego. Zaznacz sześć odpowiedzi. 

a. Rozmyślaj o księdze zakonu we dnie i w nocy. 

b. Przepraw się przez Eufrat. 

c. Nikt nie ostoi się przed tobą. 

d. Wyślij zwiadowców do ziemi, którą wam daję. 

e. Bądź mężny i mocny. 

f. Nie odstąpię cię. 

g. Odczytaj zakon całemu ludowi. 

h. Poddaj obrzezaniu lud. 

i. Przepraw się przez Jordan. 

 

B2. Zaznacz wydarzenia, które miały miejsce w Gilgal. Zaznacz sześć odpowiedzi.  

a. Izraelici obozowali tam po przeprawie przez Jordan. 

b. Pokonanie Chetetyjczyków.  

c. Pierwszy posiłek z plonów ziemi obiecanej. 

d. Złożenie pierwszej ofiary dziękczynnej po przejściu przez Jordan 

e. Obrzezanie Izraelitów.  

f. Zawarcie przymierza z mieszkańcami Gibeonu.  

g. Wysłanie zwiadowców do Jerycha. 

h. Pierwsza Pascha po wyjściu z Egiptu. 

i. Izraelici zostali dotknięci plagą myszy. 

j. Miejsce zniszczenia posągu Dagona. 

k. Samuel sądził tam lud. 

 

B3. Lud izraelski nalegał na proroka Samuela, aby wyznaczył nad Izraelem króla. Zaznacz uprawnienia, 

które nadał królowi Pan Bóg. Zaznacz pięć odpowiedzi. 

a. Zabierze najlepsze bydło i osły.  

b. Będzie składał ofiary całopalne na ołtarzu dla Pana Boga. 

c. Synowie Izraelscy będą u niego dowódcami nad tysiącami i pięćdziesiątkami.  

d. Będzie co roku zwalniał z dziesięciny inny ród Izraela. 

e. Córki Izraelskie będą sporządzały wonne maści dla króla.  

f. Będzie pobierał dziesięcinę z plonów i winnic oraz trzód.  

g. Każdy pierworodny syn będzie oddany na służbę królowi. 

h. Będzie wyznaczał kapłanów pełniących służbę przy ołtarzu Pana. 

i. Synowie Izraelscy będą sporządzali dla niego oręż i przybory wozów wojennych.  

j. Będzie wchodził w sojusze z okolicznymi narodami, żeby zapewnić Izraelowi pokój. 
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B4. Zaznacz zdania, które opisują Annę. Zaznacz pięć odpowiedzi.  

a. Mieszkała w Sylo. 

b. Dostawała od męża podwójny dział ofiarny. 

c. Penina była jej przyjaciółką. 

d. W świątyni Pańskiej wylała przed Panem swoją duszę.  

e. W świątyni Pańskiej wylała łągiew wina na stopy kapłanów. 

f. Na każde urodziny Samuela szyła mu lnianą suknię. 

g. Urodziła czterech synów i dwie córki.  

h. Miała syna, którego imię oznacza „Odeszła chwała od Izraela” . 

i. Była żoną Elkany.  

j. Jest o niej napisane, że była bezpłodna. 

 

B5. Zaznacz informacje opisujące konflikt Jefty z Efraimitami. Zaznacz cztery odpowiedzi. 

a. Efraimici mieli do niego pretensje, dlaczego ich nie wezwał do walki z Midianczykami. 

b. Efraimici nie przyjęli tłumaczenia Jefty i rozpoczęli wojnę. 

c. Efraimici mieli do niego pretensje, dlaczego ich nie wezwał do walki z Ammonitami.  

d. W wyniku wojny zginęło 3000 Gileadczyków z wojska Jefty. 

e. Jefta rozpoczął wojnę i pokonał Efraimitów. 

f. Jefta przemówił do Efraimitów i zakończył spór pokojowo. 

g. Wojownicy Jefty zajęli brody jordańskie.  

h. W wyniku konfliktu zginęło 42000 Efraimitów.  

 

B6. W których miastach, niezdobytych przez Jozuego, rządzili książęta filistyńscy? Zaznacz pięć 

odpowiedzi. 

a. Gaza 

b. Gilgal 

c. Aszkalon 

d. Aj 

e. Gat 

f. Ekron 

g. Eglon 

h. Aszdod 

i. Kefira 

j. Kiriat-Sefer 
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CZĘŚĆ C 

 

C1. Uzupełnij werset. 

„Gdyż tych, którzy mnie (1.) ……………………………………, i ja (2.) …………………………………, a 

którzy mną (3) ……………………………………, będą (4.) ……………………………………”. 

 

C2. Odszukaj nazwy miast schronienia i odpowiedz wyczerpująco na poniższe pytania. 

K G A S B E T A F A G I 

E A C Z E D A R A L O T 

D Z H E B R O N L A L A 

E A O R A A J H U L A K 

S Y C H E M E R G A N A 

Z S T O P O R G I L G A 

A Z A M L T Y P E O R B 

G I B E O N C U B T W A 

R T E U T A H B E S E R 

Z T T S Y L O R K F I D 

E I E S K Y B A I U N A 

B M L A A D O T R S Y N 

 

a. Kto mógł się tam schronić?  

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

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

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

b. Co musiał zrobić, żeby wejść do miasta?  

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

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

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

 

c. Jak długo miał tam przebywać?  

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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C3. Uzupełnij tabelę imionami sędziów podanymi poniżej. Sędziowie są ułożeni w kolejności 

występowania w Biblii.  

Ehud        Debora          Abiasz        Otniel        Jair Gileadczyk        Joel        Gedeon         

Samson        Ibsan        Jefta        Heli        Abdon        Samuel        Tola 

 

Imię sędziego, który 

uwolnił Izraelitów 

Liczba lat, przez które 

sądził Izrael 

Z kim walczyli Izraelici 

(podaj nazwę plemienia) 

Czas niewoli/ucisku 

(długość okresu 

niewoli/ucisku) 

a.  b.  Kuszan-Riszataim c.  

d.  --- Egnol z Moabu  e.  

Szamgar --- f.  --- 

g.  --- Jabin, król Kanaanu h.  

i.  j.  k.  7 lat ucisku  

l.  23 lata --- --- 

m. 22 lata --- --- 

n.  o.  p.  18 lat  

q.  7 lat --- --- 

Elon Zebulonita r.  --- --- 

s.  8 lat --- --- 

t.  u.  v.  40 lat  

w.   40 lat  x.  --- 

y.  z.  Filistyni  --- 

 

aa. Dla dwóch sędziów nie ma miejsca w tabeli. Napisz ich imiona, gdzie sądzili Izrael i kto był ojcem 

każdego z nich. 

 

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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C4. Wymień niecodzienne zjawiska atmosferyczne, które towarzyszyły Izraelitom podczas walki i 

miejsce ich występowania. 

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

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

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

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

 

C5. Jakie nazwy nadali Izraelici następującym miastom kananejskim? 

Kiriat Arba - 
a. 

Kiriat Sefer - 
b. 

Sefat - 
c. 

Luz - 
d. 

Laisz - 
e. 

 

C6. Uzupełnij tabelę podając wskazane informacje. 

Werset Pytanie Odpowiedź 

„Dzisiaj wiemy, że Pan 

jest pośród nas, 

ponieważ nie 

dopuściliście się tego 

wiarołomstwa wobec 

Pana; a tak wyrwaliście 

synów izraelskich z ręki 

Pana”. 

Podaj imię osoby, która 

wypowiedziała te słowa? 

a.  

Do kogo wypowiedziano te 

słowa? 

b.  

Co miało świadczyć o ich 

wiarołomstwie? 

c.  

Kiedy miała miejsce ta 

sytuacja? 

d.  

„A on odpowiedział: 

Zabraliście mi mojego 

boga, którego sobie 

zrobiłem, i kapłana, i 

odchodzicie; cóż mi 

jeszcze pozostało? Jak 

więc możecie mówić do 

mnie: O co ci chodzi?” 

Podaj imię osoby, która 

wypowiedziała te słowa? 

e.  

Do kogo wypowiedziano te 

słowa? 

f.  

Dokąd zabrano tego "boga" i 

kapłana? 

g.  

Co kapłan zabrał oprócz tego 

"boga"? 

h.  

„Dajcie po bochenku 

chleba wojownikom, 

Podaj imię osoby, która 

wypowiedziała te słowa? 

i.  
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którzy mi towarzyszą, 

gdyż są zmęczeni, a ja 

jestem w pościgu za 

Zebachem i Salmunną, 

królami midiańskimi”. 

Do kogo wypowiedziano te 

słowa? 

j.  

Czy prośba została spełniona? k.  

Jak zachował się proszący 

wracając z pościgu? 

l.  

„Jeżeli chcecie z całego 

serca nawrócić się do 

Pana, usuńcie obcych 

bogów spośród siebie 

oraz Asztarty i zwróćcie 

wasze serca do Pana, i 

służcie wyłącznie jemu, 

a wybawi was z ręki 

Filistyńczyków”.  

Kto wypowiedział te słowa? m.  

Do kogo wypowiedziano te 

słowa? 

n.  

Czy obcy bogowie zostali 

usunięci? 

o.  

W jaki sposób Pan wybawił 

ich z reki Filistyńczyków? 

p.  

 Gdzie obozował lud Pana? q.  

 Jak nazwano kamień 

ustawiony na pamiątkę 

zwycięstwa i co ta nazwa 

oznacza? 

r.  

 Co zyskał Izrael na tym 

zwycięstwie? 
s.  

 

C7. Uzupełnij tekst, informacjami z księgi Rut odpowiadając na pytania w nawiasach. 

Na początku żniwa (podaj nazwę zboża) (a.) …………………………………… z ziemi moabickiej do 

(podaj nazwę miasta) (b.) …………………………………… przyszły (podaj dwa imiona)                                             

(c.) …………………………………………………………………………. Żeby pomóc swojej teściowej, 

młoda moabitka poszła pracować na pole; Okazało się, że właścicielem pola jest jeden z ich krewnych, 

(podaj imię) (d.) ……………………………………. Z pierwszego dnia swojej pracy przyniosła (podaj 

ilość, miarę i rodzaj zboża) (e.) ……………………………………. Kiedy zakończyły się żniwa (podaj dwie 

nazwy zbóż) (f.) …………………………………………………………………………, teściowa poradziła 

jej, żeby poszła  i położyła się (gdzie?) (g.) ……………………………………, u stóp właściciela pola, ich 

krewnego. Ten kiedy się obudził i ujrzał młodą kobietę rozciągnął nad nią swój (podaj co)                                     

(h.) ……………………………………, a kiedy ją odprawił odmierzył jej (podaj czego oraz ile)                           

(i.) …………………………………………………………………………, zobowiązał się również zająć ich 

sprawą. W (podaj miejsce) (j.) …………………………………… miasta spotkał (kogo?)                                     

(k.) …………………………………………………………………………, który jednak nie chciał wziąć w 
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opiekę dwóch kobiet. Na znak rezygnacji ze swojego prawa dał (komu?)                                                                

(l.) ……………………………………, swój (co?) (m.) ……………………………………. Ten pojął za 

żonę (podaj imię) (n.) ……………………………………, która urodziła (podaj imię)                                         

(o.) ……………………………………, który był ojcem (podaj imię) (p.) …………………………………… 

i dziadkiem (podaj imię) (q.) ……………………………………. 

 

C8. Wymień, co wchodziło w skład dziedzictwa synów Lewiego (Lewitów). 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 



FINAŁ IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKUSU WIEDZY BIBLIJNEJ 

SZKOŁA GIMNAZJALNA 

Strona 11 z 11 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


