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Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu konkursowego wypełnij dane na pierwszej stronie oraz 

przeczytaj Instrukcję znajdującą się poniżej. 
 

Imię:                   

Nazwisko:                   

Nazwa Zboru/Placówki:                   

                   

Województwo:                   
 
 

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. Pisz wyraźnie! Nieczytelne odpowiedzi mogą zostać 

unieważnione.  
 

8. W całym teście możesz zdobyć 85 punktów. 

9. Brudnopis zamieszczony jest na ostatniej stronie testu i nie podlega ocenie. 

Wypełnia Komisja Konkursowa 

CZĘŚĆ A 
Pyt. A1 Pyt. A2 Pyt. A3 Pyt. A4 Pyt.A5 Pyt.A6 

Razem A 
1 p. 1 p. 1 p. 1 p. 1 p. 1 p. 

       

CZĘŚĆ B 
Pyt. B1 Pyt. B2 Pyt. B3 Pyt. B4 Pyt. B5 Pyt. B6 

Razem B 
3 p. 2 p. 3 p. 3 p. 3 p. 5 p. 

       

CZĘŚĆ C 
Pyt. C1 Pyt. C2 Pyt. C3 Pyt. C4 Pyt. C5 

7 p. 7 p. 11 p. 4 p. 5 p. 

     

Pyt. C6 Pyt. C7 Pyt. C8 
Razem C 

RAZEM 

A+B+C 12 p. 8 p. 6 p. 

     

 



I ETAP IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKUSU WIEDZY BIBLIJNEJ 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Strona 2 z 10 

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 I J 

B1           

B2           

B3           

B4           

B5           

B6           
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CZĘŚĆ A 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 

 

A1. W jaki sposób Bóg pomógł Izraelitom przekroczyć Jordan? 

a. Zatrzymał słońce na niebie, aby wydłużyć dzień przeprawy. 

b. Zatrzymał księżyc na niebie, aby mogli przekroczyć rzekę w ciemności. 

c. Wybudował most z kamieni wyciągniętych z rzeki. 

d. Zatrzymał wody rzeki, aby mogli przejść po suchym gruncie.  

 

A2. Kiedy Izraelici jedli mannę po raz ostatni? 

a. Po śmierci Mojżesza, w dolinie moabskiej. 

b. Tuż po zdobyciu Jerycha. 

c. Nazajutrz po Święcie Paschy, gdy jedli z plonów ziemi kananejskiej.  

d. Następnego dnia po przejściu rzeki Jordan. 

 

A3. Ilu wojowników liczył ostatecznie zastęp Gedeona? 

a. 32 tys. 

b. 300.  

c. 10 tys. 

d. 3 tys. 

 

A4. Co podpalił Samson, wykorzystując 300 lisów i pochodnie? 

a. Miasto Timnę, z którego pochodziła jego żona. 

b. Aszkalon wraz z jego mieszkańcami. 

c. Dom i rodzinę swojej żony, która go zdradziła. 

d. Łany zbożowe, winnice i ogrody oliwne.  

 

A5. Za co wytracił Pan pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesięciu mężów z Bet-Szemesz? 

a. Za to, że wzięli Skrzynię Przymierza. 

b. Za to, że zaglądali do Skrzyni Przymierza.  

c. Za to, że zanieśli Skrzynię Przymierza do świątyni i ustawili ją obok posągu Dagona. 

d. Za to, że złożyli Panu całopalenia i ofiary ze zwierząt. 

 

A6. Izraelici wzgardzili Bogiem, bo chcieli mieć króla. Samuel modlił się więc, aby Bóg: 

a. Spuścił deszcz i grzmoty.  

b. Nawiedził kraj głodem. 

c. Spuścił grad kamieni. 

d. Zesłał plagę gryzoni. 
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CZĘŚĆ B 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 
 

B1. Które z plemion izraelskich otrzymały ziemię jako pierwsze? Zaznacz trzy odpowiedzi. 

a. Rubenici.  

b. Efraimici. 

c. Gadyci. 

d. Połowa plemienia Manassesa.  

e. Połowa plemienia Judy. 

f. Lewici. 

 

B2. Dlaczego Jozue wraz z Izraelem zostali oszukani przez Gibeonitów? Zaznacz dwie odpwiedzi. 

a. Gdyż przechytrzyli Jozuego, udając, że są z daleka.  

b. Gdyż Izrael odwrócił się od Pana, więc Pan nie ostrzegł ich. 

c. Gdyż Jozue nie spytał Boga o Jego wolę. 

d. Gdyż Bóg obiecał ocalić Gibeonitów za okazaną w przeszłości łaskę Izraelowi. 

 

B3. Z poniższych zdań wybierz te, które dotyczą Rut. Zaznacz trzy odpowiedzi. 

a. Była Moabitką.  

b. Przybrała imię Mara po śmierci swojego męża. 

c. Opuściła swój kraj z powodu głodu. 

d. Opuściła swoich rodziców i zamieszkała w obcym dla siebie kraju.  

e. W czasie ślubu podarowała swój sandał mężowi, bo taki był zwyczaj. 

f. Była prababcią Dawida.  

 

B4. Wybierz wydarzenia związane z Gedeonem. Zaznacz trzy odpowiedzi.  

a. Odniósł zwycięstwo nad Midiańczykami.  

b. Spotkał Anioła Pańskiego, który powiedział mu, że ma zostać wodzem.  

c. Przyszedł do niego prorok, który powiedział mu, że ma być sędzią. 

d. Chciał zostać królem. 

e. Przyśnił mu się sen o bochenku chleba, który zniszczył namiot wroga, co zachęciło go do 

walki. 

f. Sporządził złoty posąg, co stało się pułapką dla niego i jego rodziny. 

 

B5. Jakie polecenie wydał Anioł Pański żonie Manaocha w sprawie potomka? Zaznacz trzy odpowiedzi. 

a. Nie pij wina i mocnego napoju.  

b. Nie jedz nic nieczystego.  

c. Nie mów nikomu o tym, co ma się wydarzyć. 

d. Złóż ofiarę z pokarmów temu, który czyni dziwne rzeczy. 

e. Nie ścinaj włosów chłopcu, którego urodzisz.  

f. Powiedz swojemu mężowi o tym, co ci się przydarzyło. 
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B6. Spośród podanych osób wybierz sędziów w Izraelu. Zaznacz pięć odpowiedzi. 

a. Kaleb 

b. Otniel  

c. Eglon 

d. Debora  

e. Manoach 

f. Samson  

g. Elimelech 

h. Boaz 

i. Heli  

j. Samuel  

 

CZĘŚĆ C 

 

C1. Uzupełnij wersety. 

a. „Niechaj nie oddala się księga tego (1) ……………………………… od twoich ust, ale                            

(2) ……………………………… o niej we dnie i w nocy, aby (3) ……………………………… 

czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci      

(4) ……………………………….”. 

b. „I rzekł do nich Jozue: (1) ………………………………. i nie lękajcie się, bądźcie                                  

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

waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć”.  

 

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

  Prawda Fałsz 

a.  Grób Mojżesza znajdował się w ziemi obiecanej.    

b.  Gibeonici musieli nosić Izraelitom wodę i rąbać drzewo.    

c.  Synowie izraelscy dali Lewitom miasta i przynależne do nich pastwiska.    

d.  Debora zabiła Syserę, wbijając w jego skroń palik od namiotu    

e.  
Bóg nakazał wyznaczenie miast schronienia tylko dla synów izraelskich, 

którzy nieumyślnie zabili człowieka.  
  

f.  
Bóg przekazał Samuelowi, że ukarze ród Heliego, gdyż ten przymykał oczy na 

grzechy swoich synów, a oni bezkarnie znieważali Boga. 
  

g.  
Samuel pomimo tego, że Izraelici wzgardzili Bogiem i chcieli mieć króla, 

nadal ich nauczał i o nich się modlił  
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C3. Uzupełnij tabelę podając wskazane informacje.  

  Odpowiedź 

„Wiem, że Pan dał wam tę 

ziemię, gdyż padł na nas strach 

przed wami (…) Więc 

przysięgnijcie mi teraz na Pana, 

że jak ja okazałam wam łaskę, 

tak wy również okażecie łaskę 

(…)” 

Kto powiedział te 

słowa? (podaj imię) 

a.  

Gdzie zostały 

wypowiedziane? 

(wskaż miasto) 

b.  

Co takiego zrobiła ta 

osoba, okazując 

łaskę? 

c.  

W jaki sposób 

odwdzięczono się tej 

osobie? 

d.  

„Ujrzałem wśród łupów piękny 

płaszcz babiloński, dwieście 

sykli srebra i jedną sztabę złota 

wagi pięćdziesięciu sykli. 

Zapragnąłem ich i zabrałem je”. 

Kto to powiedział? 

Podaj imię. 

e.  

Skąd ta osoba 

zabrała te rzeczy? 

Podaj nazwę miasta. 

f.  

Jakie były 

konsekwencje czynu 

dla tego człowieka? 

Co się z nim stało? 

g.  

Jakie były 

konsekwencje tego 

czynu dla Izraela? 

h.  

„Nie nalegaj na mnie, abym cię 

opuściła i odeszła od ciebie; 

albowiem dokąd ty pójdziesz i 

ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i 

ja zamieszkam; lud twój – lud 

mój, a Bóg twój – Bóg mój”. 

Kto to powiedział? i.  

Do kogo?  j.  

Dokąd miały pójść i 

zamieszkać te 

osoby? (wskaż 

miasto) 

k.  
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C4. Uzupełnij zdania wstawiając właściwe liczby.  

 

Jozue wysłał (a.) ………… zwiadowców, aby obejrzeli ziemię i miasto, które mieli zdobyć.  

Przed Skrzynią Przymierza wokół Jerycha szło (b.) ………… kapłanów trąbiących na trąbach z baranich 

rogów.  

Dalila związała Samsona (c.) ………… ścięgnami, aby przekonać się, w czym tkwi jego siła.  

Samuel miał (d.) ………… synów, których ustanowił sędziami nad Izraelem.  

 

C5. Uzupełnij zdania zaznaczając prawidłową odpowiedź.  

I rósł Samuel, a Pan był z nim. 

W tym czasie Izraelici wyruszyli na wojnę 

z (1) …  

(1)  a. Midiańczykami 

 b. Filistynami 

Gdy okazało się, że przegrali bitwę pod 

(2)…, posłali po Skrzynię Przymierza, 

której towarzyszyli dwaj synowie (3) …. 

Sądzili Izraelici, że w ten sposób zapewnią 

sobie zwycięstwo w walce. 

(2) 

 

 

(3) 

 a. Afek 

 b. Aj 

 

 a. Samuela 

 b. Heliego 

 

Bóg pokarał naród, który przywłaszczył 

sobie Skrzynię Pana (4)… oraz plagą (5) 

… . 

(4) 

 

 

(5) 

 a. ślepotą 

 b. wrzodami 

 

 a. myszy 

 b. suszy 

 

Zwrócili ją więc po (6) … miesiącach 

Izraelitom, wkładając ją na wóz 

zaprzężony w (7) … razem ze (8) … 

przedmiotami. 

(6) 

 

 

(7) 

 

 

(8) 

 a. siedmiu 

 b. dwóch 

 

 a. osły  

 b. krowy 

 

 a. złotymi 

 b. srebrnymi 

 

Skrzynia Przymierza trafiła najpierw do 

Bet- Szemesz,  

a następnie do (9) … gdzie przebywała 

(10) …. lat. 

(9) 

 

 

(10) 

 a. Kiriat-Jearim 

 b. Jerozolimy  

 

 a. 10  

 b. 20 
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C6. Rozwiąż krzyżówkę. 

 

Poziomo: 

1. Leworęczny sędzia.  

2. Sława zwycięstwa nie jemu przypadła, tylko kobiecie. 

3. Tata Samuela. 

4. To imię zostało nadane Gedeonowi po tym, jak zburzył ołtarz Baala. 

5. Wojowniczy, wrogo nastawiony lud wobec Izraela. Walczyli z nimi  m.in. Szamgar i Samson. 

6. Syn Gedeona, ogłoszono go królem. 

 

Pionowo: 

1. Kapłan, syn Eleazara; udał się do tych plemion izraelskich, które wybudowały ołtarz nad Jordanem.  

Tak miał na imię też jeden z synów Heliego.  

2. Sędzia, któremu mama nadała tak na imię, gdyż mówiła: „Od Pana go wyprosiłam”. 

3. Teść sędziego, miasto Hebron stało się jego dziedzictwem. 

4. Modliła się po cichu, a Heli pomyślał, że jest pijana.  

5. Waleczny rycerz z Gileadu, poprowadził Izraelitów przeciwko Ammonitom. Ślubował Bogu 

złożenie ofiary po osiągnięciu zwycięstwa.  

6. Syn Gedeona, ułożył bajkę.  
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C7. Uzupełnij tabelę przypisując wskazane rzeczy do właściwych osób. Elementy te były 

charakterystyczne w życiu bohaterów biblijnych. Każdą rzecz możesz wykorzystać tylko jeden raz. 
 

ośla szczęka, dzbany i pochodnie, krosno, oszczep, sandały, runo, krzemienne noże, miód 

 

Jozue Gedeon Samson 

   

   

   

   

 

C8. Do podanych opisów wydarzeń dopisz miejsce. Niektóre z miejsc należy wpisać więcej niż jeden 

raz. 
 

Gilgal, Sylo, Sychem, Gaza 

 

Izraelici rozłożyli się tam po przejściu Jordanu. 
a.  

Znajdował się tam Namiot Zgromadzenia. 
b.  

Jozue odnowił tam przymierze, nadał Izraelitom przepisy i prawo. 
c.  

Ogłoszono tam syna Gedeona królem. 
d.  

Heli był tam kapłanem. 
e.  

Samson wyrwał wrota tego miasta. 
f.  
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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