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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 101 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 8 p.  

Nazwisko: A2 1 p.  C2 8 p.  

            A3 1 p.  C3 12 p.  

            A4 1 p.  C4 8 p.  

Zbór: A5 1 p.  C5 10 p.  

            A6 1 p.  C6 6 p.  

            B1 5 p.  C7 12 p.  

            B2 3 p.  C8 6 p.  

Województwo: B3 6 p.  
Razem C  

            B4 3 p.  

            B5 5 p.  

Razem 

A+B+C 
 Podpisy osób sprawdzających B6 3 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 

A1      

A2      

A3      

A4      

A5      

A6      

 

 

CZĘŚĆ B 

 Odpowiedzi 

Nr 

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

B1             

B2             

B3             

B4             

B5             

B6             
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CZĘŚĆ A 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 
 

A1. Liczba osób ustawionych przez Jozuego w zasadzce na zachód od Aj : 

a. 2000. 

b. 30 000. 

c. Ok. 5000.  

d. 12 000. 

 

A2. Miejscowość gdzie grasował Jefta z nicponiami to:  

a. Gilead. 

b. Tob.  

c. Mispa. 

d. Sychem. 

 

A3. W jakiej księdze zapisano zjawiska nadprzyrodzone towarzyszące zemście Izraela na jego 

nieprzyjaciołach? 

a. W Księdze Kronik. 

b. W Księdze Królewskiej. 

c. W Księdze Pana. 

d. W Księdze Prawego.  

e. W Księdze Sędziów. 

  

A4. Zeeb zginął przy: 

a. Dąbrowie. 

b. Namiocie. 

c. Obozie. 

d. Skale. 

e. Tłoczni.  

 

A5. Komu lub gdzie Jotam opowiedział bajkę? 

a. Całej załodze warowni.  

b. Wszystkim obywatelom Sychem.  

c. Ze szczytu góry Garizim.  

d. Zgromadzonym pod dębem.  

e. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.  

 

A6. Czym zostało posypane Sychem po zdobyciu go przez Abimelecha? 

a. Piaskiem. 

b. Popiołem. 

c. Prochem ziemi. 

d. Solą.  

e. Startym posągiem Baala Berit. 
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CZĘŚĆ B 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 
 

B1. Jakimi łupami mieli się podzielić ze swoimi braćmi odprawiani synowie Manassesa? Zaznacz pięć 

odpowiedzi. 

a. Drogimi kamieniami. 

b. Licznym bydłem.  

c. Miedzią.  

d. Pięknymi płaszczami babilońskimi. 

e. Pokaźną liczbą szat.  

f. Srebrem. 

g. Stadami owiec. 

h. Półrocznym zapasem zboża. 

i. Zwojami zakonu. 

j. Żelazem. 

 

B2. Wskaż informacje o Rut, których udzielił Boazowi sługa postawiony nad żeńcami. Zaznacz trzy 

odpowiedzi. 

a. Nazwał ją młodą Moabitką. 

b. Podał czas rozpoczęcia pracy przez Rut. 

c. Podał imię Rut. 

d. Powiedział, że Boaz jest jej wykupicielem. 

e. Powiedział, że jest wdową po Machlonie. 

f. Powiedział, że Rut pracowała bez przerwy. 

 

B3. Wskaż sprawy, o których czytamy, że przetrwały do „dnia dzisiejszego”. Zaznacz sześć odpowiedzi.  

a. Dwanaście kamieni ustawionych w Gilgal. 

b. Gilgal, w którym Pan zdjął z Izraela hańbę Egiptu. 

c. Hebron jako dziedzictwo Kaleba. 

d. Kamień młyński, którym roztrzaskano czaszkę Abimelechowi. 

e. Kamień pamiątkowy Eben-Haezer ustawiony przez Samuela. 

f. Miasto Luz zbudowane w ziemi Chetejczyków. 

g. Ołtarz Gedeona „Pan jest pokojem”. 

h. Ołtarz Gedeona zbudowany w miejsce zburzonego ołtarza Baala. 

i. Ołtarz Jozuego na górze Ebal. 

j. Dwanaście kamieni pozostawionych w Jordanie. 

k. Pamiątkowy ołtarz plemion zajordańskich. 

l. Przekraczanie progu świątyni Dagona w Aszdodzie. 

 

B4. Wskaż wydarzenia, o których czytamy, że działy się na zboczach gór. Zaznacz trzy odpowiedzi.  

a. Abimelech naścinał drzew, by spalić warownię w Sychem. 

b. Izraelici budowali lochy przed Midiańczykami. 

c. klęska koalicji króla Chasoru. 

d. król Aj chciał walczyć z Jozuem, ten jednak udawał ucieczkę. 

e. mężowie Aj pobili Izraelitów. 

f. mieszkańcy Sychem urządzali zasadzki na Abimelecha. 

g. Pan raził kamieniami wojska koalicji Adoni-Sedeka. 
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B5. Wskaż zdania opisujące Salmunnę? Zaznacz pięć odpowiedzi. 

a. Ammonicki dowódca 

b. Bali się go naczelnicy z Sukkot. 

c. Był w Karkor. 

d. Filistyński książę. 

e. Jego matka liczyła na duży łup z wyprawy wojennej. 

f. Midiański król. 

g. Powieszono go na drzewie. 

h. Stracił życie za zabicie braci jednego z sędziów. 

i. Zawarł przymierze z sydończykami. 

j. Znał zeracha. 

k. Został wzięty do niewoli. 

 

B6. Mężów, których Debora kazała wziąć Barakowi na górę Tabor było tylu, ilu… Zaznacz trzy 

odpowiedzi. 

a. Mężów, których Gedeon zaprowadził nad wodę, by wybrać ostatecznie 300. 

b. Mężów, których Jozue ustawił jako zasadzkę po przybyciu pod Aj. 

c. Mężów izraelskich zabitych przez Filistyńczyków pod Afek. 

d. Niedobitków wojska midiańskiego, z którymi starł się Gedeon pod Karkor. 

e. Pobitych Kananejczyków i Peryzejczyków w Bezek. 

f. W przybliżeniu pobitych mężów moabskich przez Izrael pod wodzą Ehuda.  

g. Wszystkich mieszkańców Aj wybitych przez Izraela. 

 

CZĘŚĆ C 

 

C1. Uzupełnij wersety. 

a. I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie (1.) …………………………………              

i (2.) …………………………………, bo tak uczyni Pan (3.) …………………………………… 

waszym (4.) ……………………………………, z którymi będziecie walczyć.  

b. (1.) …………………………………… z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie                          

(2.) …………………………………… ich. Pan (3.) …………………………………… będzie 

krańce ziemi I da moc (4.)…………………………………… swemu, I wywyższy róg Pomazańca 

swego.  

 

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

  Prawda Fałsz 

a.  Król Aj został ukamienowany u wejścia do bramy miasta   

b.  
Namiot Zgromadzenia umieszczono w Sylo kiedy wszystkie pokolenia 

otrzymały już swój przydział ziemi 
  

c.  Juda wyruszył na podbój swojej ziemi razem z Efraimem   
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d.  
Jerubaal to imię jakie nadali Izraelici Joaszowi po tym, jak odmówił 

ukarania swego syna za zburzenie ołtarza Baala. 
  

e.  Samuel pochodził z rodu Efraima.   

f.  
Bóg powiedział, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany na wieki 

ani ofiarą ze zwierząt ani ofiarą z pokarmów.  
  

g.  
W Bet - Szemesz Bóg wytracił 50700 mężów za to, że zaglądali do 

Skrzyni Przymierza.  
  

h.  W świątyni Baala Berit Sychemici przeklinali Abimelecha.   

 

C3.  Uzupełnij tabele podając wskazane informacje. 

  Odpowiedź 

„Nie możecie służyć Panu, 

gdyż jest On Bogiem 

świętym, Bogiem 

zazdrosnym, nie odpuści 

wam przewinień i grzechów 

waszych”. 

Kto wypowiedział te 

słowa? Podaj imię  

a.  

Do kogo wypowiedziano 

te słowa? 

b.  

Gdzie wypowiedziano te 

słowa? 

c.  

W jakich okolicznościach 

zostały wypowiedziane te 

słowa?  

d.  

„Tak niechaj … wszyscy 

Twoi wrogowie, Panie, a ci, 

którzy Go miłują, są jak 

słońce, gdy wschodzi w 

swojej mocy”. 

 

Kto wypowiedział te 

słowa? Podaj imię 

e.  

Jaki był powód 

wypowiedzenia tych słów? 

f.  

Częścią jakiej wypowiedzi 

są te słowa? 

g.  

Co miało się stać z 

wrogami Pana? 

h.  

„Nie bój się, gdyż urodziłaś 

syna. Lecz ona nic nie 

odpowiedziała i nie zwróciła 

na to uwagi”. 

 

Kto wypowiedział te 

słowa? 

i.  

Do kogo te słowa zostały 

wypowiedziane?  

j.  

W jakich okolicznościach 

wypowiedziano te słowa? 

k.  
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Gdzie zostały 

wypowiedziane te słowa? 

l.  

 

C4. Wskaż imiona ojców i synów, których rożne sytuacje w życiu świadczyły o tym, że ojciec 

postępował sprawiedliwie w oczach Pana, a jego syn go w tym nie naśladował. 

Ojciec, który postępował  

 sprawiedliwie w oczach Pana  

Syn lub synowie, którzy  

nie naśladowali ojca 

  

  

  

  

 

C5. Zastanów się, jaka liczba kryje się za każdą z przywołanych sytuacji. Następnie dobierz w pary i 

uzupełnij tabelę wpisując właściwą literę przy wskazanej liczbie.  

A. Anioł Boży u matki Samsona.  

B. Córki Ibsana z Betlejemu.  

C. Dni, przez które Izrael okrążał Jerycho w milczeniu. 

D. Dni, przez które wywiadowcy ukrywali się w górach.  

E. Dni uczty weselnej Samsona.  

F. Kesety, za które Jakub kupił pole w Sychem.  

G. Książęta filistyńscy pozostawieni w ziemi kananejskiej.  

H. Mężowie z hufca Gedeona na skraju obozu Midiańczyków. 

I. Miasta, w których Samuel regularnie sądził Izraela.  

J. Miasta, z których Kananejczycy odrabiali pańszczyznę dla Manassesa.  

K. Narody koalicji Jabin.  

L. Ośle ogiery potomków Abdona.  

M. Ośle ogiery synów Jaira.  

N. Spiżowe łańcuchy, którymi spętano Samsona.  

O. Srebro, które skusiło Achana.  

P. Srebrniki dane odlewaczowi.  

Q. Synowie Anny i Elkany.  

R. Synowie Gedeona zabici przez Abimelecha.  

S. Tyle razy miała rodzić bezpłodna w modlitwie Anny.  

T. Wiek cielca złożonego przez Annę na ofiarę Panu.  

 

Liczba 2 3 4 5 6 7 30 70 100 200 

Para 
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C6. Napisz cuda, których Bóg dokonał w Izraelu za czasów Jozuego i uporządkuj je chronologicznie. 

 

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

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

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

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

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

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

 

C7. Uzupełnij tabelę wpisując podane informacje.   

 

Imię króla lub nazwa 

ludu walczącego z 

Izraelem 

Sędzia izraelski 
Okres niewoli Izraela 

(podaj liczbę lat) 

Okres pokoju w Izraelu 

(podaj liczbę lat) 

Kuszan-Riszataim, 

król Aramu 

a. b. c. 

d. e. f. 

80 lat 

g. 

Debora 

h. i. 

j. k. 

7 lat 

l. 

 

 

C8. Zaznacz strzałkami na mapie (chronologicznie) porządek podboju południowej części Ziemi 

Obiecanej przez Jozuego. Początek podboju rozpocznij od obozu w Szittim.  

Na przedstawionej poniżej mapie brakuje jednego miejsca (ukryło się tam 5 królów, którzy uciekali przed 

Jozuem). Podaj nazwę tego miejsca (a.) ………………………………… (zaznaczając strzałki na mapie 

omiń to miejsce, gdyż jego położenie nie jest znane). 
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


