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Imię i nazwisko ucznia:  

Nazwa Zboru, miejscowość:  

Maksymalna liczba punktów: 111 punktów 

Zdobyta liczba punktów:  Podpis sprawdzającego:  

 

 

ETAP I – SZKOŁA GIMNAZJALNA 
 

A 

Pytania z jedną właściwą odpowiedzią 

 

- Zaznacz krzyżykiem jedną właściwą odpowiedź.  

- Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  

- Za zaznaczenie błędnej odpowiedzi otrzymasz 0 punktów. 

- W części A można zdobyć 5 punktów. 

 

1. Kim była Rut dla Dawida? 

 a) babcią  

 b) ciotką  

 c) prababcią   

 d) kuzynką  

 

2. Co budowali Jeszua i Zerubbabel wraz z braćmi, gdy nastał siódmy miesiąc przebywania Izraelitów 

w swoich miastach?  

 a) fundamenty świątyni  

 b) ołtarz do składania ofiar całopalnych  

 c) ścianę wschodnią świątyni  

 d) przedsionek świątyni 

 

3. Jaki cel przyświecał Ezdraszowi, gdy wyruszył z Babilonu do Jerozolimy?  

 a) chciał zostać królem w Jerozolimie  

 b) chciał wrócić do ojczyzny, żeby odbudować swój dom  

 c) chciał zbadać Zakon, wprowadzić go w czyn i nauczać  

 d) chciał zobaczyć jak wygląda Jerozolima 

 

4. Co zrobił Ezdrasz na placu przed Bramą Wodną, po odbudowie muru, wobec zebranych tam 

wszystkich kobiet i mężczyzn?  

 a) Odczytał księgę rodowodów pierwszych repatriantów 

 b) Odczytał wolę króla Artakserksesa 

 c) Odczytał postanowienia namiestnika Nehemiasza 

 d) Odczytał księgę Zakonu  
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5. Jak ukarano królową, która odmówiła udziału w uczcie królewskiej u króla Achaszwerosza?  

 a) Już nigdy nie mogła stanąć przed obliczem króla Achaszwerosza  

 b) Tylko raz w roku mogła stanąć przed obliczem króla Achaszwerosza  

 c) Sprzedano ją do Egiptu i rozdano jej majątek ubogim w Suzie 

 d) Na rozkaz króla poniosła śmierć na szubienicy 
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B 

Pytania z wielokrotnymi odpowiedziami 

 

- W tej części testu więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa.  

- Nie wolno zaznaczać wszystkich odpowiedzi. 

- Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

- Za zaznaczenie błędnej odpowiedzi otrzymasz -1 punkt. 

- Jeśli błędnych odpowiedzi będzie więcej niż prawidłowych, za pytanie zostanie 

przyznane 0 punktów. 

 - W części B można zdobyć 24 punkty. 

 

1. W jaki sposób Noemi tłumaczyła zmianę swojego imienia? 

 a) Pan zabrał mi wszystko 

 b) Pan wystąpił przeciwko mnie  

 c) Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku 

 d) Jestem biednym przychodniem z ziemi Moabskiej 

 e) Wrogowie wystąpili przeciwko mnie 

 f) Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą  

 g) Napoiłam się wszelką goryczą 

 h) Wszechmocny zgotował mi zło  

 

2. Jakie zalecenia zawierał list króla Dariusza skierowany do namiestników Zarzecza?  

 a) nie przeszkadzać w pracach nad domem Bożym  

 b) pokrywać koszty budowy z królewskich podatków  

 c) opłacać Lewitów służących w Świątyni 

 d) dostarczać wino 

 e) dostarczać pszenicę, sól i oliwę  

 f) dostarczać materiały budowlane 

 g) dostarczać naczynia i materiały 

 h) dostarczać codziennie zwierzęta na całopalenia  

 

3. Jak zareagował Ezdrasz, gdy usłyszał, że lud izraelski zmieszał się z ludami obcoplemiennymi?  

 a) prosił Boga, aby w związku z winą ludu izraelskiego nie był zbyt surowy 

 b) wyjechał z Jeruzalem 

 c) przepraszał Boga za winy ludu  

 d) dziękował Bogu, że nie był w związku z tą winą zbyt surowy  

 e) ogłosił post 

 f) rozdarł swoje szaty i płaszcz  

 g) rwał włosy z głowy i brody  

 h) złożył ofiarę za grzech 

 i) siedział przybity  
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4. Jakie nazwy miały bramy w murach dookoła Jeruzalemu? 

 a) Brama Zachodów 

 b) Brama Ośla 

 c) Brama nad Doliną  

 d) Brama Śmietnisk  

 e) Brama Efraimska  

 f) Brama Źródła Smoczego 

 g) Brama Nocna 

 h) Brama Źródlana  

 i) Brama Wodna  

 

5. Co zrobił Mordochaj, gdy dowiedział się o rozkazie wytracenia Żydów?  

 a) odział się w wór  

 b) poszedł do śródmieścia i gorzko krzyczał  

 c) zapłakał 

 d) został cały dzień w domu nigdzie nie wychodząc 

 e) przyszedł pod Bramę Królewską  

 f) rozdarł szaty  

 g) posypał się popiołem  

 h) chodził wokół pałacu i głośno krzyczał 

 i) poszedł na skargę do króla 
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C 

Zastosuj się do podanych poleceń  

 

- W części C można zdobyć  82 punkty. 

 

 

1. Uzupełnij werset.         

 

„................................................. niech będzie Pan, który cię dziś nie pozostawił bez 

................................................ i niech imię jego będzie ................................................ w 

................................................”.  

 

„Jeśli król uzna to za ................................................ i jeśli znalazłam ................................................ u niego, a 

rzecz ta odpowiada królowi i ja jestem mu miła, to niech zostanie pisemnie zarządzone, aby cofnięto listy z 

planem ................................................, syna Hammedaty, potomka Agaga, jakie rozpisał on, by wygubić 

Żydów po wszystkich ................................................ królewskich”.  

 

„Wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z ................................................ i ................................................, 

kapłani i ................................................, wszyscy, których ................................................ pobudził Bóg, aby 

pójść budować ................................................ Pana w ................................................”.  

  

„Przez wiele lat okazywałeś im ................................................ i ................................................ ich przez swego 

ducha za pośrednictwem swoich ................................................. Lecz oni nie przyjęli tego w swoje 

................................................. Toteż wydałeś ich w moc ludów różnych krajów”.  

 

 

2. Kto, do kogo i gdzie (lub kiedy) powiedział?   

 

 Kto Do kogo Gdzie 

Niech sporządzą szubienicę 

wysoką na pięćdziesiąt łokci, a 

jutro rano powiedz do króla, aby 

na niej powieszono Mordochaja. 
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Boże mój! Wstydzę się i nie 

ośmielam się nawet podnieść 

swojego oblicza do ciebie, Boże 

mój, gdyż nasze winy wyrosły 

nam ponad głowę, a nasze 

grzechy dosięgły aż nieba. 

   

Nie nalegaj na mnie, abym cię 

opuściła i odeszła od ciebie. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Jakie święta obchodzili Żydzi po powrocie do Jeruzalem? 

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

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

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

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

 

 

4. Uszereguj w kolejności panowania, podanych poniżej królów perskich. 

 

Dariusz, Artakserkses, Cyrus, Kserkses (Achaszwerosz) 

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

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

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

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

 

      

5. Uszereguj we właściwej kolejności wydarzenia opisane w Księdze Nehemiasza wpisując w kratkę po 

lewej stronie liczby od 1 do 9 (1 – wydarzenie najwcześniejsze).     

  

Wydarzenie Kolejność 

Rozpoczęcie odbudowy muru.  

Lud odnawia przymierze.  

Nehemiasz przeprowadza reformy.  

Ezdrasz czyta Prawo.  
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Post i modlitwa Nehemiasza.  

Nehemiasz wyrusza do Jerozolimy.  

Poświęcenie murów.  

Próba zhańbienia Nehemiasza.  

Wyjazd Nehemiasza do króla Artakserksesa i ponowny powrót do Jerozolimy.  

 

 

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

 

 Prawda Fałsz 

Mordochaj był z plemienia Beniamina.  
  

Haman oferował królowi dziewięć tysięcy talentów srebra za wydanie 

zarządzenia skierowanego przeciwko Żydom.  
  

Gońcy konni mieli jak najszybciej dostarczyć pisma – ustawy do każdej 

prowincji w sprawie ocalenia Żydów.  
  

Noemi pochodziła z Moabu.  
  

Gdy Noemi dotarła do ojczystej ziemi nikt nie zainteresował się tym 

faktem.  
  

Wśród osób zgromadzonych przez Ezdrasza nad rzeką Ahawa brakowało 

Lewitów.  
  

Szesbassar przywiózł z Suzy do Jeruzalem przybory złote w ilości 5400 

sztuk.  
  

Odbudowa świątyni była finansowana z dochodów podatkowych Zarzecza.  
  

Ezdrasz, pokutując za grzechy ludu, rozdarł swoje szaty, odział się w wór i 

głośno krzyczał.  
  

W miesiącu Elul, w 20 roku panowania Artakserksesa, Nehemiasz uzyskał 

zgodę na powrót do Jeruzalem.  
  

Namiestnicy, poprzednicy Nehemiasza, pobierali od ludu żywność i wino 

równowartości 40 sykli srebra dziennie.  
  

W czasie święta szałasów lud budował szałasy również na placach przy 

Bramie Wodnej i Efraimskiej.  
  

Słowa Nehemiasza: „Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad 

całym Izraelem” dotyczyły króla Dawida.  
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7. Kto jest kim? Połącz imiona z opisami osób wpisując odpowiednią literę przy cyfrze w tabeli 

poniżej. 

 

1 Memuchan A Król asyryjski 

2 Obed B Lewita, syn Merariego, uczestnik wyprawy Ezdrasza 

3 Asarchaddon C 
Jeden z książąt perskich i medyjskich mających stały 

dostęp do króla 

4 Eliaszib D 
Sekretarz, jeden z autorów listu do króla 

Artakserksesa 

5 Geszem E Syn Noemi  

6 Chaszabiasz F Zbudował komnatę na dziedzińcu domu Bożego 

7 Szimszaj G Arab, który drwił z odbudowy murów 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

8. Dopisz imiona mężów do podanych imion kobiet.   

 

Rut 
 

Zeresz 
 

Hadassa 
 

Noemi 
 

Waszti 
 

Orpa 
 

 

 

9. Uzupełnij zdania podanymi poniżej liczbami. Pamiętaj, niektóre mogą się powtórzyć.  

   

1, 2, 7, 9, 10, 20, 32, 127, 500 

 

Potem sprowadził ................................................ mężów spośród starszych miasta i rzekł do nich: Siadajcie 

tutaj.  

Niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja 

synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż ................................................ synów.  

Od ................................................ dnia ................................................ miesiąca zaczęli składać Panu ofiary 

całopalne, chociaż fundamenty świątyni Pana nie były jeszcze wykończone.  
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Zgromadzili się zatem w ciągu ................................................ dni wszyscy mężczyźni z Judei i Beniamina w 

Jeruzalemie, a było to ................................................ dnia  ................................................ miesiąca. Cały lud 

usiadł na dziedzińcu świątyni Bożej, drżąc z przejęcia się tą sprawą i z powodu deszczu.  

W miesiącu Nisan, w ................................................ roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako 

podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem jak teraz.  

Gdy to się działo, mnie nie było w Jeruzalemie, gdyż w ................................................ roku Artakserksesa, 

króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. 

Achaszwerosz panował od Indii aż do Etiopii nad ................................................ prowincjami.  

I spodobała mu się ta panna, i zyskała u niego względy, toteż od razu kazał jej dostarczyć należne jej stroje i 

kosmetyki, i przydziały i dał jej ................................................ dziewcząt z pałacu królewskiego, i wyznaczył 

dla niej i dla jej dziewcząt najlepsze pomieszczenia w domu kobiet.  

W samym zamku w Suzie wymordowali Żydzi i wygubili ................................................ mężów.  

 

 

10. W Izraelu miał miejsce pewien zwyczaj stosowany przy wykupie lub przy zamianie. W jakich 

okolicznościach miał miejsce w Księdze Rut. Uzupełnij podane zdania.  

 

Zamiana ................................................, jako potwierdzenie umowy. Umowę zatwierdzał 

................................................zdejmując ................................................i podając drugiemu. W Księdze Rut 

miał on miejsce podczas potwierdzenia umowy pomiędzy ................................................, a 

................................................ w sprawie ................................................ należącej do 

................................................ i w sprawie ................................................W ten sposób 

................................................ zobowiązał się wziąć za żonę ........................................ Moabitkę, ,aby 

wzbudzić ................................................ zmarłemu na jego ziemi. Wszystko odbywało się przy świadkach w 

................................................ miasta. ................................................wziął ................................................ mężów 

na świadków zawarcia umowy. 
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Wypełnia sprawdzający 

 

A 
Pyt. 1 Pyt. 2 Pyt. 3 Pyt. 4 Pyt. 5 

1 p. 1 p. 1 p. 1 p. 1 p. 

     

Razem: 
 

 

B 

Pyt. 1 Pyt. 2 Pyt. 3 Pyt. 4 Pyt. 5 

4 p. 5 p. 5 p. 5 p. 5 p. 

     

Razem: 
 

 

C 

Pyt. 1 Pyt. 2 Pyt. 3 Pyt. 4 Pyt. 5 

9 p. 10 p. 4 p. 4 p. 9 p. 

     

Pyt. 6 Pyt. 7 Pyt. 8 Pyt. 9 Pyt. 10 

13 p. 7 p. 7 p. 12 p. 7 p. 

     

Razem: 
 

 


