
IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej  2010/2011 

 

Imię i nazwisko ucznia/numer:  …………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa Zboru, miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………….. 

                Ilość punktów: ……………/106 

 

ETAP I - GIMNAZJUM 

 

 
Pytania z jedną właściwą odpowiedzią 

-  Zaznacz krzyżykiem jedną właściwą odpowiedź; 

-  Za każdą prawidłową odpowiedź: 1 p 

-  Zaznaczenie błędnej odpowiedzi: 0 p  

-  W części A można zdobyć 5 punktów 
 

1. O kim napisano słowa: „pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu”?   1 pkt 
 

 o Janie 
 o Szczepanie 
 o Piotrze 
 o Barnabie 
 o Pawle 
 o Filipie 
 

 

2. Jaki był cel podróży eunucha etiopskiego?   1 pkt 
 

 Udział w święcie w Jerozolimie 
 Reprezentowanie królowej Kandaki na spotkaniu z Herodem w Jerozolimie 
 Modlitwa w Jerozolimie 
 Złożenie dorocznej ofiary w Jerozolimie 
 
 

 

3. Kogo posłano z Pawłem i Barnabą do Antiochii?   1 pkt 
 

 Tymoteusza i Demasa 
 Jana i Łukasza 
 Judę (Barsabasza) i Sylasa 
 Tymoteusza i Sylasa 
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4. Kogo ujrzał Paweł w widzeniu, gdy przebywał z Tymoteuszem w Troadzie?  1 pkt 
 
 Jezusa 
 Macedończyka 
 pewnego Egipcjanina 
 mieszkańca Berei 
 

 

5. Co według słów Piotra wypowiedzianych w domu Korneliusza mieli głosić ludowi 
apostołowie?  

1 pkt 

 
 zmartwychwstanie Jezusa  
 że Jezus jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych 
 że Jezus jest namaszczonym przez Boga Mesjaszem 
 słowa, które darzą życiem 
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Pytania z wielokrotnymi odpowiedziami 

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

   Zaznacz ją krzyżykiem 

-  Nie wolno zaznaczać wszystkich odpowiedzi 

-  Za każdą prawidłową odpowiedź: 1 p; Zaznaczenie błędnej odpowiedzi: -1 p  

- Jeśli błędnych odpowiedzi będzie więcej niż prawidłowych, za pytanie     

   zostanie przyznane 0 punktów 

-  W części B można zdobyć 22 punktów 

 

1. Zaznacz imiona uczniów, którzy zostali wybrani przez apostołów do usługiwania greckim wdowom? 

 Szczepan 
 Filip 
 Jan 
 Tomasz 
 Prochor 
 Nikanor 
 Tymon 
 Symeon 
 Parmen 
 Mikołaj 
 

2. Jakie wydarzenia wg proroka Joela towarzyszyć będą wylaniu Ducha Świętego w czasach 
ostatecznych? 
 
 synowie będą prorokować 
 córki będą mieć sny 
 młodzieńcy będą prorokować 
 córki będą prorokować 
 młodzieńcy będą mieć widzenia 
 starcy śnić będą sny 
 starcy się zwrócą ku Bogu 
 sługi i służebnice będą prorokować 
 

3. Co się wydarzyło w Listrze? 
 

 nawróciło się 3 tyś. ludzi 
 został uzdrowiony chromy człowiek 
 okrzyknęli uczniów greckimi Bogami 
 kapłan świątyni Zeusa chciał złożyć ofiarę Barnabie i Pawłowi 
 Żydzi uratowali Pawła przed Grekami 
 Żydzi ukamienowali Pawła 
 Żydzi ukamienowali Barnabę 
 Żydzi ukamienowali Pawła i Barnabę 
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4. Jakie osoby uwierzyły w Pana Jezusa w Filippi? 

 
 Niewiasta uwolniona od ducha wieszczego 
 Lidia Sprzedawczyni purpury 
 ludzie słuchający Pawła 
 współwięźniowie Pawła 
 Stróż więzienny 
 Rodzina stróża więziennego 
 Tabita 
 

5. W jaki sposób Paweł zwrócił uwagę słuchających go greckich filozofów w Atenach na Aeropagu? 
 
 stanął na Aeropagu i głośno krzyknął 
 powiedział, ze wszyscy w Tesalonikach oddają cześć bałwanom 
 powiedział o nich, że są ludźmi pobożnymi 
 zwrócił uwagę na to, że oglądał ich świętości 
 powiedział, że z trudem patrzył na ołtarze postawione fałszywym bogom 
 poruszył temat ołtarza zbudowanego dla Nieznanego Boga 
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Zastosuj się do podanych poleceń 

-  W części C można zdobyć 76 punkty 

 

1. W czasie swoich podróży misyjnych Paweł często rozstawał się ze swoimi współpracownikami.  

    Podaj w jakich miejscach miało to miejsce i gdzie następnie Paweł się chciał udać. 

 

Okoliczności rozstania Miejsce Cel podróży Pawła 

Rozstanie z Barnabą  

i Janem Markiem 

 

………………………… 

 
………………………… 

 

Rozstanie z Sylasem i Tymoteuszem 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

Rozstanie z Tymoteuszem i Erastem 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

 

2. Apostoł Paweł kilka razy uniknął śmierci na skutek interwencji pewnych osób, którzy o tym wiedzieli. 

Podaj ich imiona oraz miejsca, w których miało to miejsce. 

 

Imię  Miejsce 

 

……………………………………………………… 

  

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

  

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

  

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

  

……………………………………………………… 
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3. Ułóż w kolejności miejsca, które odwiedził Paweł podczas drugiej podróży misyjnej przypisując 

kolejny numer obok nazwy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uzupełnij wersety. 

Wam to najpierw miało być ………………………………………………………………………, skoro jednak je 

…………………………….. i uważacie się za niegodnych ……………………………………………………, 

przeto zwracamy …………………………………………………..  

I nie ma w nikim innym ……………………………………….; albowiem nie ma żadnego innego 

…………………………………. pod niebem, danego ……………………………………., przez które 

moglibyśmy być ……………………………………………...  

Czy słuszna to rzecz w obliczu ………………………… raczej was ………………………………. aniżeli 

………………………….., sami osądźcie; my bowiem nie możemy nie ……………………………… o tym, co 

………………………………………… i …………………………………………….  

 Efez 

 Apolonia 

 Troada 

 Cylicja 

 Frygia 

 Neapol 

 Ateny 

 Galacja 

 Antiochia 

 Cezarea 

 Tesalonika 

 Filippia 

 Korynt 

 Derbe 

 Amfipolis  Samotraka 

 Syria             Kenchreach 

 Berea  Mizja  Listra 
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5. Paweł w trakcie swoich podróży misyjnych dwa razy opowiedział świadectwo  swojego nawrócenia.   

    Napisz, w jakich okolicznościach miało to miejsce. 

 

1 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Połącz wydarzenie z miejscem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

żołnierze zostawiają tam Pawła pod 

opieką jeźdźców 

Żydzi nachodzą dom Jazona 

Paweł pozostawił tam  

Sylasa i Tymoteusza 

Efez 

 

Lydda 

 

Antipatris 

 

Tesalonika 

 

Paweł spędził tam 3 dni  

(w drodze do Rzymu) 

uzdrowienie człowieka  

sparaliżowanego od 8 lat 

Żyd z Aleksandrii naucza o Jezusie 

Berea 

 

Syrakuzy 
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7. W księdze Dziejów Apostolskich przytoczone są proroctwa ze Starego Testamentu.  

    Podaj imię cytowanego proroka 

 

Miałem Pana zawsze przed oczami mymi,  
gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał 

 

………………………………………….. 

Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo 
dokonuję dzieła za dni waszych, dzieła, któremu nigdy nie 
uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. 

 

………………………………………….. 

Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. 
Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem 
otępiało serce tego ludu. 

 

………………………………………….. 

 

 

 

8. Kto, do kogo i gdzie powiedział te słowa? 

 

 Kto?  Do kogo? Gdzie? 

 
Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie 
z ludźmi z innego plemienia lub 
dwiedzanie ich jest niezgodne  
z prawem.  
 

   

 
Człowiek ten mógłby być zwolniony.  
 

   

 
Mężowie przewiduję, że dalsza 
żegluga będzie związana z 
niebezpieczeństwem i z wielką 
szkodą nie tylko dla towaru, ale i dla 
naszego życia  
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9. Ustal właściwą kolejność miejsc, do których udali się Paweł i Barnaba z Antiochii po oddzieleniu ich 

przez Ducha Świętego do dzieła, do którego ich powołał? Wpisz kolejny numer przy odpowiednim 

miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wymień sytuacje kiedy Paweł spotkał się z apostołami z grona 12, którzy chodzili z Jezusem. 

 

1 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Antiochia   

 Pizydyjsk

a 

 Salamina 

 Seleucja 

 Pafos 

 Perge w 

 Pamfilii 

 Cypr 


