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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 87,5 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 8 p.  

            A3 1 p.  C3 6 p.  

            A4 1 p.  C4 9 p.  

Zbór: A5 1 p.  C5 7,5 p.  

            A6 1 p.  C6 7 p.  

            B1 2 p.  C7 11 p.  

            B2 3 p.  C8 8 p.  

Województwo: B3 4 p.  
Razem C  

            B4 3 p.  

            B5 3 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 

A1     

A2     

A3     

A4     

A5     

A6     

 

 

CZĘŚĆ B 

 Odpowiedzi 

Nr 

pytania  
A B C D E F G H    

B1            

B2            

B3            

B4            

B5            

B6            
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CZĘŚĆ A 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 

 

A1. Po zdobyciu i zburzeniu jakiego miasta Jozue powiedział, że przeklęty będzie ten, kto zdecyduje się 

je odbudować? 

a. Jerycha.  

b. Aj. 

c. Chasoru. 

d. Debiru.  

 

A2. Izraelczycy po przejściu rzeki Jordan obchodzili:  

a. Święto Szałasów. 

b. Święto Żniw. 

c. Święto Przaśników. 

d. Święto Paschy. 

 

A3. Kto NIE przydzielał Izraelitom ziemi? 

a. Kapłan Eleazar. 

b. Lewici. 

c. Jozue. 

d. Naczelnicy rodów w obrębie plemion izraelskich. 

 

A4. Debora i Barak:   

a. Poprowadzili Izraelitów do walki przeciwko wojskom kanaanejskim dowodzonym na polu 

bitwy przez samego króla Jabina. 

b. Zwołali wszystkie plemiona izraelskie do walki przeciwko Kanaanejczykom, którzy uciskali 

Izraelitów przez 40 lat. 

c. Dowodzili w zwycięskiej bitwie z mieszkańcami Kanaanu, podczas której zginął król, władca 

Chasoru. 

d. Doprowadzili do zwycięskiej bitwy, z której wódz wojsk kanaanejskich Sysera uciekł pieszo 

z pola bitwy.  

 

A5. Dlaczego Jefta został wygnany ze swojego rodzinnego domu? 

a. Gdyż był pierworodnym i bracia nie chcieli, aby odziedziczył wszystko po ojcu. 

b. Ponieważ zabił swojego brata. 

c. Gdyż jako jedyny nie pochodził z narodu izraelskiego. 

d. Gdyż był synem innej kobiety niż pozostali bracia.  

 

A6. „I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak …, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio”. O kim 

mowa? 

a. Mojżeszu.  

b. Jozue. 

c. Samsonie. 

d. Samuelu. 
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CZĘŚĆ B 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 
 

B1. W jak sposób Bóg pomógł Jozuemu pokonać wojska królów amorejskich, gdy wyruszył z Izraelitami 

na pomoc mieszkańcom Gibeonu. Zaznacz dwie odpowiedzi. 

a. Spuszczając grad kamieni.  

b. Wydłużając dzień, aby Izraelici zdążyli pokonać wroga.  

c. Doprowadzając do oberwania chmury, tak że rydwany wojsk nieprzyjacielskich ugrzęzły w 

błocie. 

d. Wzbudzając  popłoch w obozie wroga, tak że Amorejczycy sami nawzajem siebie pozabijali. 

 

B2. Z poniższych informacji dotyczących miast schronienia wybierz te, które są  prawdziwe. Zaznacz 

trzy odpowiedzi. 

a. Mógł w nich zamieszkać każdy złodziej i zabójca, który dopuścił się swego czynu w sposób 

nieumyślny. 

b. Zabójca, który zabił człowieka niezamierzenie, musiał najpierw poinformować starszych 

miasta w bramie miejskiej o zaistniałej sytuacji.  

c. Nieumyślny zabójca mógł mieszkać w tym mieście aż do swojej rozprawy sądowej.  

d. Przypadkowy zabójca miał schronienie w tym miejscu aż do śmierci urzędującego 

arcykapłana, potem musiał stanąć przed swoim mścicielem. 

e. Zabójca musiał w tym mieście przebywać do swojej śmierci i nie mógł już wrócić do 

rodzinnego domu. 

f. Po śmierci arcykapłana nieumyślny zabójca mógł opuścić miasto i wrócić do swojego domu.  
 

B3. Jakie były skutki pozostawienia przez Izraelitów na zdobytych terenach narodów, które je do tej pory 

zamieszkiwały? Zaznacz cztery odpowiedzi.      

a. Narody te nawracały się do Boga. 

b. Izraelici zaczęli służyć obcym bogom.  

c. Kwitł między nimi handel, więc Izrael się bogacił. 

d. Izraelici zapominali o Bogu.  

e. Plemiona obce żyły między Izraelem, ale Izraelici nie bratali się z nimi. 

f. Izraelici zawierali małżeństwa z osobami spoza ich narodu.  

g. Izraelici zawierali przymierze z mieszkańcami tych ziem.  

h. Żyli obok siebie w pełnej zgodzie. 
 

B4. Z poniższych zdań wybierz te, które odnoszą się do Samsona. Zaznacz trzy odpowiedzi. 

a. Był prorokiem. 

b. Pochodził z plemienia Dan.  

c. Prorok przekazał jego mamie, że go urodzi. 

d. Przez pewien czas mieszkał w pieczarze skalnej w Etam.  

e. Pobił Filistyńczyków ościeniem na woły. 

f. Poślubił Izraelitkę.  

g. Swoim ostatnim czynem, sam ginąc, uśmiercił więcej Filistyńczyków niż w walkach z nimi 

za swojego życia.  
 

B5. Na czym polegał grzech synów Heliego? Zaznacz trzy odpowiedzi. 

a. Składali ofiary Dagonowi. 

b. Nie trzymali się prawa obowiązującego kapłanów.  

c. Przyjmowali od ludu złoto i drogie kamienie, które należało złożyć w skarbcu. 

d. Swoim postępowaniem doprowadzili do tego, że lud lekceważył składanie ofiar.    

e. Cudzołożyli  z niewiastami, które służyły u wejścia do Namiotu Zgromadzenia.  

f. Oddali Filistyńczykom Skrzynię Przymierza. 
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B6. Z poniższych informacji wybierz te, które wyjaśniają, dlaczego Izraelici chcieli mieć króla. Zaznacz 

cztery odpowiedzi. 

a. Ich kraj ciągle nękały liczne klęski i choroby. 

b. Skrzynia Przymierza została porwana przez Filistyńczyków. 

c. Synowie Samuela gonili za zyskiem, naginali prawo i nie chodzili drogami swojego ojca. 

d. Samuel nie chciał już dłużej wstawiać się u Boga za nimi. 

e. Wzgardzili rządami Boga.  

f. Samuel nie wyznaczył następcy na swoje miejsce. 

g. Chcieli naśladować okoliczne narody.  

h. Pragnęli, aby to król dowodził nimi w czasie wojny.  

 

CZĘŚĆ C 

 

C1. Uzupełnij werset. 

 

Starajcie się tylko usilnie, aby wypełniać przykazanie i prawo, jakie nadał wam Mojżesz, sługa Pana, 

abyście (a.) …………………………………… Pana, Boga waszego i                                                                    

(b.) …………………………………… wytrwale jego drogami, abyście (c.) 

…………………………………… jego przykazań i (d.) …………………………………… do niego - i 

służyli mu z całego (e.)…………………………………… swego i z całej (f.) 

…………………………………… swojej.   

 

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

  Prawda Fałsz 

a.  Mojżesz nie zobaczył jak wygląda Ziemia Obiecana.  P F 

b.  
Jozuemu pod Jerychem ukazał się wódz wojska Pana z mieczem  

w ręku.  
P F 

c.  Synowie izraelscy zostali obrzezani na górze Tabor.   P F 

d.  
Po zwycięstwie pod Aj Jozue zbudował ołtarz na górze Ebal oraz 

sporządził na kamieniach odpis zakonu Mojżesza.  
P F 

e.  Miasto Betel, zwane wcześniej Luz, zostało zdobyte przez ród Józefa.  P F 

f.  
Mieszkańcy miasta Sukkot nie chcieli dać żywności Gedeonowi  

i wysmagali go głogiem i cierniami. 
P F 

g.  
Rut wraz ze swoją teściową dotarła do Betlejem na początku żniwa 

jęczmiennego.  
P F 

h.  Samuel miał trzech braci i dwie siostry.  P F 
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C3. Uzupełnij zdania właściwymi liczbami.  

 

Jozue wysłał po (a.) ……… mężów z każdego plemienia, aby obeszli i opisali ziemię, która została jeszcze 

do podziału. 

Było (b.) ……… miast schronienia.  

Samson założył się z gośćmi weselnymi, że jeśli w ciągu (c.)……… dni rozwiążą zagadkę, otrzymają                     

(d.) ……… szat świątecznych i (e.) ……… szat lnianych.  

Było (f.) ……… książąt filistyńskich, którzy przyglądali się, jak Skrzynia Przymierza powraca do 

Izraelitów.  

 

C4. Uzupełnij drzewo genealogiczne. Wpisz we wskazane miejsca imiona osób. 

  Teść Rut  Teściowa Rut     

  a.  b.     

  

          

c.  d.   e.  
Rut 

 f. 

      

          

       g. 

 

 

            

       h. 

 

 

            

       Prawnuk Rut  

       i. 

 

 

 

C5. Uzupełnij poniższą historię wstawiając odpowiednie słowa.  
 

Po śmierci Gedeona Izraelczycy szybko zapomnieli o Bogu i nie darzyli już sympatią jego rodziny. Jeden z 

jego synów (podaj imię) (a.) ……………………………………  zapragnął zostać królem. Zawarł umowę z 

mieszkańcami (podaj nazwę miasta) (b.)……………………………………  i następnie wymordował (podaj 

liczbę) (c.) ……………………………………  swoich braci. Podczas rzezi ocalał tylko najmłodszy z nich 

(podaj imię) (d.)……………………………………, który zdołał się ukryć. Gdy okrutnego syna Gedeona 

ogłoszono królem, jego ocalały brat udał się na górę Garizim. Donośnym głosem przemówił do 

mieszkańców i opowiedział im bajkę, wyrzucając im wielką niesprawiedliwość, której się dopuścili. 

Bohaterami tej opowieści były rośliny: (podaj cztery nazwy roślin) (e.)……………………………………, 

……………………………………, ……………………………………  i …………………………………, 
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które spotkały się, aby (podaj powód) (f.) …………………………………………………………………… 

………………………………….……………………………………  Tylko (podaj nazwę/nazwy roślin)  

(g.)…………………………………… chętnie zgodził się na przyjęcie tej funkcji. 

Niesprawiedliwość została ukarana, gdyż okrutny syn Gedeona panował tylko (podaj liczbę)                              

(h.) ……………………………………  lata, a miasto, które z nim się sprzymierzyło, zostało (podaj co się z 

nim stało) (i.)…………………………………… przez (podaj imię) (j.)……………………………………. 

Sam król wkrótce został ciężko ranny podczas próby zdobycia Tebes, (podaj w jaki sposób)                                

(k.) ……………………………………………………………………………………………………………. 

Został dobity przez (podaj funkcję) (l.)…………………………………….  

 

C6. Uzupełnij tabelę, podając wskazane informacje: 

 

„A jeszcze dziś jestem tak 

mocny (…)  

Daj mi więc teraz te góry, o 

których mówił Pan (…) są 

tam Anakici i wielkie 

warowne miasta. Może Pan 

będzie ze mną i wypędzę ich, 

jak powiedział Pan”. 

Kto to powiedział? Podaj 

imię. 

a.  

Ile miał lat, gdy wypowiadał 

te słowa? 

b.  

Do kogo? Podaj imię. c.  

„Cóż to za wiarołomstwo, 

którego się dopuściliście 

wobec Boga izraelskiego, 

odwracając się dziś od Pana 

przez zbudowanie sobie 

ołtarza, aby podnieść dziś 

bunt przeciwko Panu?” 

Kto to powiedział? Wymień; 

jeśli jest znane, podaj imię. 

d.  

Do kogo? Wymień. e.  

Jak został nazwany ten 

ołtarz? 

 

f.  
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C7. Wskazane na mapie nazwy miejsc dopasuj do ich opisu w tabeli. 
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Lp. Opis Nazwa miejsca 

1. Pochodził stamtąd Samson. 
a.  

2. Miejsce corocznej pielgrzymki Elkany do domu Pana. 
b.  

3. 
Przybyli tam Gibeonici, aby wyłudzić przymierze z 

Izraelczykami. 

c.  

4. 
Znajdowała się tam świątynia Dagona, w której umieszczono 

Skrzynię Przymierza. 

d.  

5. Rodzinne miasto Samuela. 
e.  

6. 
Gedeon zbudował tam ołtarz Panu i nazwał go: „Pan jest 

pokojem”. 

f.  

7. Kaleb dał swoją córkę za żonę zdobywcy tego miasta. 
g.  

8. Izraelczycy zdobyli je podstępem. 
h.  

9. 

Wcześniej te miasto nazywało się Laisz i  zostało łatwo zdobyte, 

gdyż mieszkańcy nie utrzymywali z nikim kontaktów i  nikt nie 

przyszedł im z pomocą. 

i.  

10. Miasto schronienia. Pogrzebano tam również kości Józefa. 
j.  

11. 
Obok tego miejsca rozegrała się bitwa między wojskami 

filistyńskimi a Izraelczykami. 

k.  

 

C8. Między Efraimitami a dwoma sędziami doszło do nieporozumienia. Co było przyczyną tych sporów 

i jak się one zakończyły? Uzupełnij tabelę. 

 

Spór z Gedeonem Przyczyna zatargu. a.  

Jak zakończył się spór?  b.  
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Spór z Jeftą Co było przyczyną 

konfliktu? 

c.  

Czym Efraimici zagrozili 

Jefcie? 

d.  

Jak zakończył się ten 

zatarg? Wskaż trzy główne 

następstwa. 

e.  
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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