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Imię i nazwisko ucznia:  

Nazwa Zboru, miejscowość:  

Maksymalna liczba punktów: 90 punktów 

Zdobyta liczba punktów:  Podpis sprawdzającego:  

 

ETAP I – SZKOŁA PODSTAWOWA 
 

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. Gdzie zamieszkał Elimelech ze swoją rodziną po opuszczeniu Betlejem? 

 a) w górach moabskich 

 b) na równinach madianickich 

 c) na polach moabskich  

 d) w górach arabskich 

 

2. Jaką funkcję na dworze królewskim pełnił Nehemiasz?  

 a) był namiestnikiem Zarzecza 

 b) był strażnikiem lasu królewskiego 

 c) był skarbnikiem królewskim 

 d) był podczaszym królewskim  

 

3. Jak miał na imię skarbnik, któremu Cyrus wydał przybory ze świątyni Pana?   

 a) Mitredat  

 b) Szeszbassar  

 c) Zorobabel  

 d) Mispar 

 

4. Jak miała na imię królowa, która nie stawiła się na ucztę na wezwanie króla Achaszwerosza?  

 a) Hadassa  

 b) Waszti 

 c) Zeresz  

 d) Estera 

 

5. Dlaczego Estera nie ujawniła swojego pochodzenia i swojej narodowości Hagajowi?  

 a) Bała się o swoje życie, gdyż była Żydówką  

 b) Była sierotą i nie znała swojego pochodzenia 

 c) Mordochaj zakazał jej o tym mówić  

 d) Haman zakazał jej o tym mówić 
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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 20 punkty. 

 

1. Zaznacz, kto należał do rodziny Elimelecha. 

 a) Noemi  

 b) Sadullam 

 c) Machlon  

 d) Kilion  

 e) Jehojada 

 f) Perkosz 

 g) Boaz 

 h) Rut  

 i) Elama 

 

2. Kto przystąpił do odbudowy ołtarza Boga Izraela po powrocie do Jeruzalem?  

 a) Szesbassar  

 b) Jeszua syn Josadaka  

 c) Zerubbabel syn Szealtiela  

 d) synowie Jeszuy 

 e) Mitredat 

 f) bracia Zerubbabela  

 g) bracia Szesbassara 

 h) bracia Jeszuy  

 i) synowie Zerubbabela 

 

3. Jakie kary nałożył król Artakserkses na każdego, kto nie wykona Zakonu Pana?  

 a) chłosta 

 b) śmierć  

 c) wygnanie  

 d) grzywna  

 e) złożenie ofiary przebłagalnej 

 f) więzienie  

 g) pozbawienie mienia 

 

4. Jakie wieści przyniósł Chanani Nehemiaszaowi?  

 a) że zostało tylko kilka bram Jeruzalem 

 b) że bramy Jeruzalemu są spalone  

 c) że mur Jeruzalemu jest zwalony  

 d) że lud izraelski próbuje odnowić bramę Jeruzalem 

 e) że lud izraelski, który przeżył znajduje się w wielkiej biedzie  

 f) że zaczęto odbudowę muru Jeruzalem 

 g) że lud żyje w pohańbieniu  

 



ETAP I – SZKOŁA PODSTAWOWA 

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 

3 

 

5. Czego obawiali się mędrcy, kiedy królowa Waszti odmówiła przyjścia na wezwanie króla 

Achaszwerosza?  

 a) że księżniczki zaczną plotkować o zachowaniu Królowej i wyniknie z tego dużo  

wzgardy i złości  

 b) że kobiety zaczną domagać się władzy 

 c) że królowa Waszti straci zaufanie króla 

 d) że kobiety odejdą ze swoich domów i zaczną sobie radzić same 

 e) że kobiety zaczną pogardzać swoimi mężami  

 f) że wieść o jej występku się rozniesie do innych kobiet  
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C 

Zastosuj się do podanych poleceń  

 

- W części C można zdobyć 65 punktów. 

 

 

1. Uzupełnij wersety 

 

„................................................ bowiem postawił sobie za cel zbadać ................................................ Pański i 

wprowadzić go w ................................................ oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i 

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

 

„Niech ci ................................................ Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja 

................................................ od Pana, Boga izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się 

................................................ pod jego ................................................”.  

  

„Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w ................................................, i poście za mnie; przez 

................................................ doby nocą i dniem nie ................................................  i nie 

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

 

„Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, ................................................ i litościwym, cierpliwym i wielce 

łaskawym, więc ich nie ................................................”.  

 

 

2. Kto, do kogo powiedział?  

  

 Kto Do kogo 

„Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro 

miasto, gdzie są groby moich ojców, jest 

zburzone, a jego bramy przez ogień 

strawione?”  

  

„Skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że 

zwracasz na mnie uwagę, chociażem 

cudzoziemka?” 

 

  

„Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród 

wszystkich Żydów ocalejesz…” 
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3. Kogo opisują te zdania? Wpisz do tabeli imię postaci wymienionej poniżej. 

  

król Dariusz, Mordochaj, Ezdrasz, Haman 

  

Był drugim po królu Achaszweroszu, wielce poważanym u Żydów, lubianym 

przez wielu współplemieńców, jako człowiek dbały o dobro swojego ludu i 

rzecznik pokoju dla całego swojego pokolenia. 

 

Potomek  Agaga, wróg Żydów.  

Polecił odnaleźć dokument mówiący o wydaniu pozwolenia na odbudowę 

świątyni    
 

Po usłyszeniu pewnej wiadomości rozdarł swoją szatę i płaszcz oraz zaczął 

rwać włosy ze swoje głowy i brody. 
 

 

 

4. Podaj imię postaci, która wypowiedziała podane słowa. Uzupełnij tabelkę wybierając właściwą 

postać z podanych poniżej. 

 

Boaz, Cyrus, Nehemiasz, Tobiasz Ammonita 

 

„W dniu, w którym nabędziesz pole z ręki Noemi, musisz też pojąć i Rut 

Moabitkę, wdowę po zmarłym, aby zachować imię zmarłego na jego 

dziedzicznej posiadłości”. 

 

„Choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go”.   

„Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym 

zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie”. 
 

„Nie bójcie się ich! Pana, wielkiego i strasznego, wspominajcie i walczcie za 

waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy”. 
 

 

 

5. Dopisz do wydarzenia miejsce, w którym ono nastąpiło. Uzupełnij tabelę wybierając właściwe 

miejsce z podanych poniżej. 

 

rzeka Ahawa, brama Królewska w Suzie, twierdza Ekbatana, plac przed bramą Wodną, miasto Suza 

 

Odnalezienie dekretu Cyrusa.  

Odczytanie i wyjaśnienie Izraelitom treści Zakonu.  

Ogłoszenie dekretu informującego o zamiarze wytępienia Żydów.  
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Rozpacz Mordochaja po usłyszeniu informacji o planowanej 

zagładzie Żydów. 

 

Zgromadzenie części Żydów powracających z Ezdraszem do 

Jerozolimy i ogłoszenie postu. 

 

 

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

 

 Prawda Fałsz 

Cyrus w piątym roku swego panowania wydał dekret pozwalający 

Izraelczykom na powrót do swojej ojczyzny.  
  

Z Ezdraszem, do Jerozolimy powrócili Zerubbabel, syn Szealtiela i 

Jeszua, syn Josadaka.  
  

Ezdrasz pomógł Izraelitom odbudowywać świątynię.  

 
  

Ezdrasz pochodził z rodu Aarona.  
  

Ezdrasz wyruszył do Jerozolimy z Babilonu.  
  

Nehemiasz był namiestnikiem w ziemi judzkiej.  
  

Aggeusz i Zachariasz zachęcali Nehemiasza do odbudowy murów 

Jerozolimy.  
  

Prorok Szemajasz i prorokini Noadia pocieszali Nehemiasza i 

zachęcali do dalszej pracy.  
  

Uczta wydana przez Achaszwerosza trwała rok.  
  

Estera inaczej nazywała się Hadassa.  
  

Mordochaj pochodził z plemienia Judy.  
  

Noemi była Moabitką.  
  

Rut była Moabitką.  
  

Boaz był potomkiem Peresa, syna Judy.  

 
  

          

 

7. Kto był kim dla kogo? Wpisz literę pod odpowiednią cyfrą w tabeli na kolejnej stronie. 

 

1. Orpa   a) syn Rut  

2. Elimelech b) brat Kiliona  

3. Noemi  c) pradziadek Dawida 

4. Machlon d) ojciec Kiliona  

5. Obed  e) synowa Noemi  

6. Boaz  f) żona Elimelecha  
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1 2 3 4 5 6 

      

 

 

8. Jaki urząd sprawowały bądź, jaką funkcję pełniły podane poniżej osoby? Wpisz właściwą literę pod 

odpowiednią cyfrą w tabeli poniżej. 

 

1. Aggeusz a) znawca prawa, doradca Achaszwerosza  

2. Ezdrasz b) prorok  

3. Szeszbassar c) opiekun kobiet na dworze króla  

4. Memuchan d) kapłan  

5. Hegaj  e) książę judzki  

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

9. W wybranych do Konkursu księgach czytamy o tym, jak pewne osoby postanowiły pościć. 

Uzupełnij tabelę wpisując osobę lub osoby, które w podanych miejscach i okolicznościach podjęły 

się postu. 

 

Miejsce i okoliczności postu Kto pościł? 

Nad rzeką Ahawa.  

Twierdza w Suzie, po usłyszeniu 

niepokojących wieści z ojczyzny. 
 

W Jerozolimie.  

W prowincjach królewskich, po ogłoszeniu 

zarządzenia króla. 
 

Suza, dwór królewski.  

W mieście Suza.  

 

 

10. W jednej z czytanych do Konkursu ksiąg jest opisane wprowadzenie nowego święta. Uzupełnij 

zdania wpisując właściwe słowa. 

 

a. 14-ty i 15-ty dzień miesiąca ................................................ to ................................................ 

................................................, dzień w którym świętuje się ocalenie ................................................ 

przed ................................................ zaplanowaną przez ................................................. 
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b. Miały to być dni ................................................ i ................................................, i przesyłania sobie 

................................................ z ................................................ oraz ................................................  

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

 

 

 

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 

5 p. 4 p. 4 p. 4 p. 3 p. 

     

Razem:  

 

C 

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

7 p. 6 p. 4 p. 4 p. 5 p. 

     

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

14 p. 6 p. 5 p. 8 p. 6 p. 

     

Razem: 
 

 


