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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 90 minut. 

3. W części A są pytania z jedną poprawną odpowiedzią. Za każdą z nich otrzymasz 1 punkt. W 

sumie możesz zdobyć 5 punktów. 

4. W części B są pytania z wielokrotnego wyboru. 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. Nie możesz zaznaczyć wszystkich 

odpowiedzi. W sumie możesz zdobyć 18 punktów. 

5. W części C są pytania otwarte. Staraj się pisać wyraźnie! W sumie możesz zdobyć 81 punktów. 

6. W części A i B prawidłową odpowiedź zaznacz krzyżykiem w kratce znajdującej się z lewej strony 

odpowiedzi. 
 

Przykład:       a) Święto Losów 
 

Jeżeli pomylisz się zaznaczony kwadrat przy błędnej odpowiedzi weź w kółko. 
 . 

Przykład:       a) Święto Losów 
 

7. W całym teście możesz zdobyć 104 punkty. 
 

 

Wypełnia Centralna Komisja Konkursowa 

Imię:                         

Nazwisko:                         

Miejscowość/Zbór:                         

CZĘŚĆ A 

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

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

     5 p. 

CZĘŚĆ B 

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

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

     18 p. 

CZĘŚĆ C 

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

C1:C5 8 p. 12 p. 4 p. 10 p. 8 p. 

     42 p. 

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

C6:C10 4 p. 15 p. 4. p. 5 p. 11 p. 

     39 p. 

RAZEM A+B+C: 104 p. 

UWAGA! KLUCZ ZAWIERA TYLKO PRZYKŁDOWE ODPOWIEDZI. 
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CZĘŚĆ A 
 

1. Do jakich kobiet została porównana Rut w błogosławieństwie, które złożyli na dom Boaza lud  

i starsi miasta? (Rt 4:11) 

 a) Do Sary i Lei  

 b) Do Lei i Rachel (1 p.) 

 c) Do Tamar i Rachel  

 d) Do Tamar i Sary 

 

2. Zaznacz, którzy prorocy zachęcali lud do kontynuowania odbudowy świątyni. (Ezd 5:1) 

 a) Aggeusz i Zerubbabel  

 b) Jozue i Zerubbabel  

 c) Zachariasz i Aggeusz (1 p.)  

 d) Ezdrasz i Nehemiasz 

 

3. Jak długo trwała podróż Ezdrasza do Jerozolimy? (Ezd 7:9) 

 a) 4 lata 

 b) 4 tygodnie 

 c) Nie można obliczyć 

 d) 4 miesiące (1 p.) 

 

4. Ile razy Nehemiasz odmawiał Sanballatowi udziału we wspólnej naradzie? (Ne 6:5)  

 a) Pięć razy (1 p.) 

 b) Dwa razy  

 c) Cztery razy 

 d) Trzy razy 

 

5. Kiedy król Achaszwerosz wezwał królową Waszti? (Est 1:10-11) 

 a) W ostatnim dniu uczty dla ludu (1 p.) 

 b) W ostatnim dniu uczty dla książąt i dworzan  

 c) W czasie uczty z okazji rocznicy objęcia tronu 

 d) W czasie uczty trwającej 180 dni 
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CZĘŚĆ B 
 

1. Jakie polecenia Rut otrzymała od Noemi po powrocie do Betlejem? (Rt 3:3) 

 a) Aby wróciła do swojego ojca w ziemi moabskiej 

 b) Aby dała się poznać Boazowi od razu 

 c) Aby się umyła (1 p.) 

 d) Aby się namaściła (1 p.) 

 e) Aby się strojnie ubrała (1 p.) 

 f) Aby zdjęła z Boaza płaszcz i się nim przykryła 

 

2. Zaznacz wypowiedzi opisujące Chaszabiasza. (Ezd 8:17-19, 21, 24 i 28) 

 a) uczestnik wyprawy Ezdrasza (1 p.) 

 b) brat Izajasza z synów Merariego (1 p.) 

 c) wrócił z pierwszą grupą repatriantów pod wodzą Szeszbassara 

 d) jeden z 12 kapłanów, którzy nieśli naczynia świątynne do Jeruzalem (1 p.) 

 e) brat Szerebiasza z synów Machliego 

 f) obozował i pościł nad rzeką Ahawa (1 p.) 

 g) mieszkaniec Kasifii (1 p.) 

 h) stał koło Ezdrasza, kiedy ten czytał ludowi Księgę Prawa przy Bramie Wodnej 

 i) ojciec Rama z synów Peresa, wymieniony w rodowodzie Dawida 

 

3. Kogo Ezdrasz zobowiązał przysięgą do odprawienia obcoplemiennych żon? (Ezd 10:5) 

 a) Tylko śpiewaków 

 b) Starszych kapłanów (1 p.) 

 c) Lewitów (1 p.) 

 d) Tylko repatriantów 

 e) Tylko usługujących w świątyni 

 f) Cały Izrael (1 p.) 

 g) Tylko naczelników rodów 

 

4. Kto powziął takie zobowiązanie: „Nakładamy także na siebie zobowiązanie, że  

rocznie będziemy dawać jedną trzecią sykla na służbę Bożą w domu Bożym.”? (Ne 10:29.33) 

 a) Prorocy 

 b) Kapłani (1 p.) 

 c) śpiewacy (1 p.) 

 d) Naczelnicy Zarzecza 

 e) Tylko naczelnicy rodów 

 f) Wszyscy mający dostateczne zrozumienie (1 p.) 

 g) Wszyscy, którzy odłączyli się od obcej ludności (1 p.) 

 h) Wszyscy mieszkańcy Jeruzalem 

 i) Niewolnicy świątynni (1 p.) 

 

5. Jak Ezdrasz zachowywał się w domu Jochanana? (Ezd 10:6) 

 a) Spożył posiłek i pozostał tam na noc 

 b) Napił się tylko wina 

 c) Nie jadł chleba (1 p.) 

 d) Modlił się o swój lud 

 e) Nie pił wody (1 p.) 

 f) Płakał 
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CZĘŚĆ C 
 

1. Uzupełnij wersety. 

a) „Ręka (0,5 p.) naszego Boga spoczywa dobrotliwie (0,5 p.) nad wszystkimi, którzy go szukają (0,5 

p.), lecz jego moc (0,5 p.) i gniew (0,5 p.) dotkną wszystkich, którzy od niego odstępują (0,5 p.)”. 

(Ezd 7:22b)  

b) „Potem zarządziłem tam nad rzeką Ahawa (0,5 p.) post, abyśmy się ukorzyli (0,5 p.) przed naszym 

Bogiem i wyprosili u niego szczęśliwą (0,5 p.) drogę dla siebie (0,5 p.), dla naszych rodzin (0,5 p.) i 

dla całego naszego dobytku (0,5 p.)”. (Ezd 8:21) 

c) „Wszak Ty jesteś sprawiedliwy (0,5 p.) we wszystkim, co przyszło (0,5 p.) na nas; Ty dochowałeś 

wierności (0,5 p.), ale my postąpiliśmy bezbożnie (0,5 p.)”. (Ne 9:33) 

 
2. Uzupełnij tabelę podają wskazane w informacje.  

 

  Odpowiedź 

„Zachowaj, mój Boże, w 

pamięci ku mojemu dobru 

wszystko, co uczyniłem 

dla tego ludu”. (Ne 5:19) 

Kto? (Podaj imię) 
Nehemiasz (1 p.) 

 

Do kogo?  
Do Boga (1 p.) 

 

Miejsce:  
Jeruzalem (1 p.) 

Okoliczności:  
W modlitwie, kiedy zrezygnował z należnego mu 

jako namiestnikowi utrzymania (1 p.) 

„Tobie pozostawiam to 

srebro i ten lud, abyś 

uczynił z nim, co uznasz 

za dobre”. (Est 3:11) 

 

Kto? (Podaj imię i 

stanowisko) 

Król (0,5 p.) Achaszwerosz (0,5 p.) 

 

Do kogo? (Podaj imię) 
Do Hamana (1 p.) 

 

Miejsce:  
Na zamku (0,5 p.) w Suzie (0,5 p.) 

Okoliczności:  
Po tym jak rzucono „pur” (1 p.) 

„Hej ty zatrzymaj się  

i przysiądź do mnie”. (Rt 

4:1) 

Kto? (Podaj imię) 
Boaz (1 p.) 

Do kogo? (Podaj 

funkcję) 

Do (drugiego) wykupiciela (1 p.) 

Miejsce:  
Brama miejska (0,5 p.) w Betlejem (0,5 p.) 

Okoliczności:  
Kiedy przechodził drugi wykupiciel (1 p.) 

 

3. Niektóre wydarzenia trwały trzy dni (doby). Wypisz wszystkie przykłady. (Ezd 8:15.32, Ne 2:11, Est 

4:16) 

 

a) Ezdrasz z repatriantami obozowali nad rzeką Ahawa (1 p.) 

b) Ezdrasz z repatriantami wypoczywali w Jerozolimie po podróży (1 p.) 

c) Nehemiasz spędził te dni w Jerozolimie, po podróży potem wybrał się nocą  

oglądać mury miasta (1 p.) 

d) Post Estery, jej służących, Mordochaja i Żydów w Suzie (1 p.) 
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4. Wymień synów Hamana. (Est 9:7-9) 

 

Parszandata (1 p.), Dalfon (1 p.), Aspata (1 p.), Porata (1 p.), Adalia (1 p.), Aridata (1 p.), Parmaszta 

(1 p.), Arisaj (1 p.), Aridaj (1 p.), Wajezat (1 p.)  

 

5. Dopisz do podanych osób, funkcje jakie sprawowali w domu Bożym.  

      

Osoba Funkcja 

Uzzi, syn Baniego (Ne 11:22) Przełożony nad Lewitami (1 p.) 

Sicha i Giszpa (Ne 11:21) Przełożeni nad śpiewakami (1 p.) 

Petachiasz,  

syn Meszezabela (Ne 11:24) 
Rzecznik ludu przed królem (1 p.) 

Joel, syn Zikriego (Ne 11:9) Zwierzchnik Beniaminitów (1 p.) 

Juda, syn Hessuney (Ne 11:9) Drugi nad miastem (1 p.) 

Szabbetaj i Jozabad (Ne 11:16) Pełnili służbę na zewnątrz domu bożego (1 p.) 

Mattaniasz, syn Michy (Ne 

11:17) 
Dyrygent  (1 p.) 

Akkub i Talmon (Ne 11:19) Odźwierni (1 p.) 

 

6. Odpowiedz na pytania dotyczące wydarzeń opisanych w księdze Estery.  

 

Ile czasu trwała uczta wydana przez króla na 

dziedzińcu ogrodu pałacu królewskiego? (Est 1:5) 
Siedem dni (1 p.) 

Kiedy wezwano sekretarzy królewskich, aby 

spisać zarządzenie w sprawie Żydów? (Est 3:12) 
W trzecim miesiącu Siwan, trzynastego 

dnia (1 p.) 

Ilu mężów zabito w Suzie 14 Adar? (Est 9:15) 300 (1 p.) 

Ilu wrogów zabili Żydzi w prowincjach 

królewskich? (Est 9:16) 
75000 (1 p.) 

 

7. Na kartach omawianych ksiąg jest zapisanych kilka listów. Uzupełnij tabelę wpisując adresata 

danego listu (do kogo skierowany był list). 

 

Nadawca Adresat Cel napisania listu 

Rechum i Szimszaj Król (0,5 p.) Artakserkses (0,5 p.) Przeciw Izraelowi, że zamierzają 

odbudować Jeruzalem, buntownicze 

miasto, a wtedy nie będą płacić danin 

(podatków, ceł), nie będzie miał król 

dochodu. (Ezd 4:8-9.12-13.16) 
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Król Artakserkses Rechum (0,5 p.), Szimszaj (0,5 p.) i 

pozostali towarzysze (0,5 p.) 

Wstrzymanie prac przy odbudowie 

Jeruzalem. (Ezd 4:17.21) 

Namiestnik Tattenaj, 

Szetar-Boznaj, 

towarzysze, 

urzędnicy perscy 

Zarzecza 

Król (0,5 p.) Dariusz (0,5 p.) Doniesienie, że świątynia jest 

odbudowywana. Prośba o decyzję króla  

w tej sprawie. (Ezd 5:6) 

Król Dariusz Namiestnik (0,5 p.) Tattenaj (0,5 p.), 

Szetar-Boznaj (1 p.), towarzysze (1 

p.), urzędnicy (0,5 p.) perscy 

Zarzecza (0,5 p.) 

Nie przeszkadzać w odbudowie, pokryć 

koszty budowy z podatków Zarzecza, 

dostarczać co potrzebne na całopalenia. 

Wyznaczenie kar dla tych, którzy 

przekroczą to zarządzenie. (Ezd 6:6-11) 

Król Artakserkses Ezdrasz (1 p.) Każdy kto chce wrócić może pójść. 

Zawieźć srebro i złoto, aby złożyć 

ofiary; potrzeby świątyni pokryć ze 

skarbca królewskiego. Nie nakładać 

podatków na kapłanów, Lewitów. 

Wyznaczenie kar dla tych, którzy 

przekroczą to zarządzenie. (Ezd 

7:11.13-19.24) 

Król Artakserkses Namiestnicy (0,5 p.) Zarzecza (0,5 

p.) 

Żeby pozwolili przejść do Judei 

Nehemiaszowi. (Ne 2:7) 

Król Artakserkses Asaf (0,5 p.), strażnik lasu 

królewskiego (0,5 p.) 

Żeby dał drzewo na obelkowanie bram 

cytadeli świątynnej, na mur i dom. (Ne 

2:8) 

Sanballat Nehemiasz (1 p.) Propozycja wspólnego spotkania w 

Kefirim. (Ne 6:2.5) 

Przedniejsi 

Judejczycy 

sprzysiężeni z 

Tobiaszem 

Tobiasz (1 p.) Omawianie tego, co dzieje się w 

Jeruzalem. (Ne 6:17) 

Tobiasz Przedniejsi Judejczycy (0,5 p.) 

sprzysiężeni z Tobiaszem (0,5 p.) 

W celu nastraszenia namiestnika. (Ne 

6:17) 
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8. Wymień wydarzenia opisane w księdze Nehemiasza, które miały miejsce w Suzie. (Ne 1:1-2.4,            

Ne 2:1.6) 

 

a) Do Nehemiasza przyszedł Chanani (1 p.) 

b) Nehemiasz rozmawia z królem i uzyskuje zgodę na powrót do kraju (1 p.) 

c) Nehemiasz wyruszył do Jerozolimy (1 p.) 

d) Post i modlitwa Nehemiasza (1 p.) 

 

9. Wymień jakie podjęto działania, kiedy ukończono odbudowę muru wokół Jeruzalemu.  

Co kazał wówczas kazał zrobić Nehemiasz? (Ne 7:1-5) 

 

a) Wstawić wrota (1 p.) 

b) Wyznaczyć odźwiernych, śpiewaków i lewitów (1 p.) 

c) Wyznaczyć komendantów twierdzy (chanani i chananiasz) (1 p.) 

d) Bramy otwierać po wschodzie, a zamykać przed zachodem słońca (1 p.) 

e) Wystawiać straże na wyznaczone placówki i przy własnych domach (1 p.) 

 

10. Kto i w jakich okolicznościach odwoływał się do: „dobrotliwej ręki Pana/Boga”? (Ne 2:8, Ezd 7:9, 

Ezd 8:18.22) 

 

Kto? (Podaj imię) W jakich okolicznościach? 

Nehemiasz (1 p.) Kiedy przed wyruszeniem do Jeruzalem (1 p.) dostał listy 

królewskie (1 p.) 

Ezdrasz (1 p.) Kiedy dotarł z Babilonu do Jerozolimy (1 p.) w 4 miesiącu (1 p.) 

Ezdrasz (1 p.) Nad rzeką Ahawa (1 p.), kiedy jego wysłannicy wrócili z 

Lewitami (1 p.) 

Ezdrasz (1 p.) Kiedy powiedział królowi, że nie potrzebuje eskorty (1 p.) 

 


