
FINAŁ V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKUSU WIEDZY BIBLIJNEJ 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA KLUCZ Z ODPOWIEDZIAMI 

Strona 1 z 8 

 

 

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 24 punkty. 

5. W części C są pytania otwarte. Staraj się pisać wyraźnie! W sumie możesz zdobyć 99 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 128 punktów. 
 

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

     24 p. 

CZĘŚĆ C 

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

C1:C5 8 p. 14 p. 10 p. 14 p. 3 p. 

     49 p. 

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

C6:C10  13 p. 6 p. 8 p. 9 p. 7 p. 

     43 p. 

RAZEM A+B+C: 121 p. 

UWAGA! KLUCZ ZAWIERA TYLKO PRZYKŁDOWE ODPOWIEDZI. 
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CZĘŚĆ A 
 

1. Zaznacz kim był Boaz dla Dawida. (Rt 4:21-22) 

 a) Dziadkiem 

 b) Pradziadkiem (1 p.) 

 c) Wujem 

 d) Prapradziadkiem  

 

2. W jakiej prowincji leżała twierdza Ekbatana? (Ezd 6:2) 

 a) W prowincji syryjskiej 

 b) W prowincji perskiej 

 c) W prowincji etiopskiej  

 d) W prowincji medyjskiej (1 p.) 

 

3. Gdy zostały położone fundamenty świątyni kapłani wystąpili, aby chwalić Pana. Z czego były  szaty, 

które mieli na sobie? (Ezd 3:10) 

 a) Z purpury (1 p.) 

 b) Z bisioru 

 c) Z lnu 

 d) Z wełny 

 

4. Kto ostrzegł Nehemiasza i lud Jeruzalem o tym, że wrogowie planują atak w celu udaremnienia 

odbudowy muru? (Ne 4:12) 

 a) Chanani 

 b) Szechaniasz syn Jechiela  

 c) Szemajasz, syn Delaliasza  

 d) Judejczycy mieszkający poza Jeruzalem (1 p.) 

 

5. W jakiej księdze zostały zapisane wszystkie przejawy mocy i potęgi króla Achaszwerosza? (Est 10:2) 

 a) W Księdze Dziejów Królów Perskich  

 b) W Księdze Estery 

 c) W Księdze Dziejów Królów Medyjskich 

 d) W Księdze Dziejów Królów Medyjskich i Perskich (1 p.) 
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CZĘŚĆ B 
 

1. Jakie zboża zbierano w czasie żniw opisanych w księdze Rut? (Rt 1:22, Rt 2:23) 

 a) Pszenicę (1 p.) 

 b) Żyto 

 c) Owies 

 d) Jęczmień (1 p.) 

 e) Proso 
 

2. Co było zapisane w postanowieniu, jakie wydał Artakserkses w liście do Ezdrasza. (Ezd 7:12-24) 

 a) Ezdrasz ma zostać namiestnikiem Judei 

 b) Każdy, kto jest z ludu izraelskiego i chce iść do Jeruzalemu – może iść (1 p.) 

 c) Ezdrasz ma zbadać sprawy Judei i Jeruzalemu wg postanowienia zakonu Boga (1 p.) 

 d) Zawieźć srebro i złoto dobrowolnie ofiarowane (1 p.) 

 e) Trzymać straż przy Świątyni 

 f) Zakupić za dobrowolne ofiary zwierzęta i płyny na ofiary na ołtarzu świątyni (1 p.) 

 g) Potrzeby świątyni pokryć ze skarbca królewskiego (1 p.) 

 h) Wykonać wszystko co nakazuje król 

 i) Potrzeby świątyni pokryć samodzielnie 

 j) Nie nakładać podatków na usługujących w domu Bożym (1 p.) 
 

3. Wskaż drwiące wypowiedzi Sanballata skierowane do Żydów odbudowujących świątynię. (Ezd 4:2) 

 a) Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? (1 p.) 

 b) Czy nie będzie tak, że mury Jeruzalem zaraz znów runą? 

 c) Czy to nie jest wbrew woli króla? 

 d) Czy można im na to pozwolić? (1 p.) 

 e) Czy zaczną składać ofiary? (1 p.) 

 f) Kto dał im prawo do tego, żeby rozpocząć budowę? 

 g) Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? (1 p.) 

 h) Czy z kupy gruzu na nowo ożywią te kamienie? (1 p.) 

 i) Po co to robią? 
 

4. Jakie grzechy Izraela piętnował Nehemiasz? (Ne 5:8, Ne 13.10.17.25) 

 a) Branie synów i córek izraelskich w niewolę za długi (1 p.) 

 b) Zaniedbania w obchodzeniu święta Paschy 

 c) Związki małżeńskie z ludami obcoplemiennym (1 p.) 

 d) Nie przestrzeganie szabatu (1 p.) 

 e) Nie składanie dziesięcin 

 f) Nie oddawanie należnego działu Lewitom (1 p.) 

 g) Opieszałość w odbudowie świątyni 

 h) Współpracę z okolicznymi ludami przy odbudowie muru 

 i) Niechętne przyjęcie repatriantów  

5. Zaznacz mędrców najbliższych królowi Achaszweroszowi. (Est 1:14) 

 a) Memuchan (1 p.) 

 b) Admata (1 p.) 

 c) Mitredat 

 d) Charbon 

 e) Marsena (1 p.) 

 f) Mechuman 

 g) Hegaj 

 h) Szetar (1 p.) 

 i) Tarszysz (1 p.) 

 j) Mares (1 p.) 

 k) Karszena (1 p.) 
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CZĘŚĆ C 
 

1. Uzupełnij wersety. 

a) „A starsi Żydowscy budowali i posuwali się z budową na przód zgodnie z proroctwem proroka 

Aggeusza (0,5 p.) i Zachariasza (0,5 p.), syna Iddy (0,5 p.), i dokończyli budowy według rozkazu 

Boga Izraela oraz zarządzenia królów perskich Cyrusa (0,5 p.), Dariusza (0,5 p.) i Artakserksesa 

(0,5 p.)”. (Ezd 6:14)  

b) „Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg naszych ojców, który tak natchnął króla (0,5 p.), aby  

w dostojeństwo (0,5 p.) ubrać świątynię (0,5 p.) Pana, która jest w Jeruzalemie (0,5 p.)”. (Ezd 

7:27)  

c) „Ty jedynie jesteś Panem (0,5 p.), Ty stworzyłeś niebiosa (0,5 p.), niebiosa niebios i cały ich 

zastęp, ziemię (0,5 p.) i wszystko, co jest na niej, morza (0,5 p.) i wszystko, co jest w nich, Ty też 

wszystko to utrzymujesz przy życiu (0,5 p.), a zastęp niebieski oddaje ci pokłon (0,5 p.)”. (Ne 9:6) 

 
2. Uzupełnij tabelę podają wskazane w informacje.  

 

  Odpowiedź 

„Nabywaj mocy w 

Efracie, zyskuj rozgłos w 

Betlejemie”. (Rt 4:11b) 

 

Kto? 
Lud (1 p.), starsi miasta Betlejem (1 p.) 

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

Miejsce:  
Betlejem (1 p.) 

Okoliczności:  
Podczas ślubu Boaza z Rut (1 p.)  

„Oto w domu Hamana stoi 

już szubienica”. (Est 7:9) 
Kto? (Podaj imię) 

Eunuch (0,5 p.) Charbon (0,5 p.) 

Do kogo? (Podaj imię i 

stanowisko) 

Do króla (0,5 p.) Achaszwerosza (0,5 p.) 

Miejsce:  
Uczta u królowej Estery (1 p.) 

Okoliczności:  
Kiedy Hamanowi rzucono zasłonę na twarz (1 

p.) 

„Nuże, zejdźmy się razem 

na naradę w Kefirim, w 

dolinie Ono”. (Ne 6:2b) 

Kto? (Podaj imię) 
Sanballat (1 p.), Geszem (1 p.) 

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

Miejsce:  
Jeruzalem (1 p.) 

Okoliczności:  
Kiedy Nehemiasz odbudował mur (1 p.) 
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3. Zaznacz, czy dana nazwa dotyczy bramy, czy baszty. 

 

 Brama Baszta  

Śmietnisk (1 p.) 
  

(Ne 12:31) 

Pieców (1 p.) 
  

(Ne 12:38) 

Wodna (1 p.) 
  

(Ne 12:37) 

Efraimska (1 p.) 
  

(Ne 12:39) 

Rybna (1 p.) 
  

(Ne 12:39) 

Stu (1 p.) 
  

(Ne 12:39) 

Więzienna (1 p.) 
  

(Ne 12:39) 

Źródlana (1 p.) 
  

(Ne 2:14) 

Chananel (1 p.) 
  

(Ne 12:39) 

Owcza (1 p.) 
  

(Ne 12:39) 

 

4. Połącz wydarzenie z czasem kiedy miało miejsce. Odpowiednie litery wpisz do tabeli znajdującej się 

na kolejnej stronie.  

 

1 Estera staje przed królem Achaszweroszem  A Początek żniwa jęczmiennego 

2 W obecności Hamana rzucono losy  B 1 dzień, 7 miesiąc 

3 W tym dniu miano wytępić Żydów z rozkazu 

króla Achaszwerosza 

 

 C 14 dzień, 1 miesiąc 

4 Wydanie rozporządzenia według rozkazu 

Mordochaja w sprawie Żydów 

 

 D 10 miesiąc – Tebet, 7 rok 

panowania króla 

5 Obchodzenie Święta „Purim”  E 12 dzień, 1 miesiąc 

6 Powrót żony Elimelecha do Betlejem  F 13 dzień, 12 miesiąc – Adar. 

7 Orędzie króla w sprawie odbudowy świątyni w 

Jeruzalem 

 

 G 25 dzień, miesiąc Elul 

8 Złożenie pierwszej ofiary na zbudowanym 

przez mężów ołtarzu 

 

 H 20 dzień, 9 miesiąc 

9 Dokończenie budowy świątyni  I 23 dzień, 3 miesiąc – Siwan 

10 Święto Paschy  J 14 i 15 dzień, 12 miesiąc – Adar 
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11 Kapłani wyruszają znad rzeki Ahawa  K Miesiąc Nissan, 20 rok 

panowania króla Artakserksesa 

 

12 Zgromadzenie mężczyzn na dziedzińcu w 

Świątyni 

 

 L 3 dzień, 12 miesiąc – Adar, 6 rok 

panowania króla Dariusza 

13 Artakserkses zezwolił Nehemiaszowi na podróż 

do Judei 

 

 Ł Pierwszy rok panowania króla 

Cyrusa 

14 Ukończenie odbudowy muru Jeruzalem  M Nissan, 12 rok panowania króla 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D  

(1p.) 

M 

(1p.) 

F 

(1p.) 

I 

(1p.) 

J 

(1p.) 

A 

(1p.) 

Ł 

(1p.) 

B 

(1p.) 

L 

(1p.) 

C 

(1p.) 

E 

(1p.) 

H 

(1p.) 

K 

(1p.) 

G 

(1p.) 

Est 

2:16 

Est 

3:7 

Est 

3:13 

Est 

7:9 

Est 

9:21 

Rt 

1:22 

Ezd 

1:1 

Ezd 

3:6 

Ezd 

6:15 

Ezd 

6:19 

Ezd 

8:31 

Ezd 

10:9 

Ne 

2:1 

Ne 

6:15 

 

5. Podaj wymiary Świątyni, które zapisane były w rozkazie Cyrusa. (Ezd 6:3-4) 

  

Wysokość 
30 łokci (1 p.) 

Długość 
60 łokci (1 p.) 

Szerokość 
20 łokci (1 p.) 

 

6. Do podanego tekstu wykonaj poniższe polecenia. (Ne 8:2, Ne 9:5-11) 

a) Zaznacz (weź kółko lub podkreśl) w tekście właściwe słowa z nawiasu, tak aby powstał werset. 

b) Podaj kto jest autorem przytoczonych słów? 

Jeszua (0,5 p.), Kadmiel (0,5 p.), Bani (0,5 p.), Chaszabnejasz (0,5 p.), Szerebiasz (0,5 p.), 

Hodiasz (0,5 p.), Szebaniasz (0,5 p.), Petachiasz (0,5 p.) 
c) Podaj kiedy zostały wypowiedziane te słowa (podaj dzień i miesiąc)? 

Dwudziesty czwarty dzień, siódmego miesiąca (1 p.) 
  

Ty (byłeś i/jedynie (0,5 p.)) jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, 

(powietrze/ziemię (0,5 p.)) i wszystko, co jest na niej, (ziemie/morza (0,5 p.)) i wszystko, co jest w nich, Ty 

też wszystko to (utrzymujesz przy życiu (0,5 p.)/stworzyłeś), a zastęp niebieski oddaje ci (chwałę/pokłon 

(0,5 p.)). Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał (Abrahama/Abrama(0,5 p.)) i wywiodłeś go z (Ur 

chaldejskiego (0,5 p.)/kraju Moria), i nadałeś mu imię (Abraham (0,5 p.)/Abram). A gdy stwierdziłeś, że 

serce jego jest (ci wierne (0,5 p.)/miłe w Twoich oczach), zawarłeś z nim przymierze, że ziemię 

Kananejczyka, Chetejczyka, Amorejczyka, Peryzyjczyka, Jebuzejczyka, Girgazyjczyka dasz (jemu/jego 

potomstwu (0,5 p.)), i dotrzymałeś swego słowa, bo jesteś (wierny/sprawiedliwy (0,5 p.)). Ty wejrzałeś na 

niedolę naszych ojców (w Egipcie (0,5 p.)/w różnych miastach) i wysłuchałeś ich wołania nad Morzem 

Czerwonym. Dokonałeś znaków i cudów na (faraonie (0,5 p.)/królu Egipcjan) i na wszystkich jego sługach, 

i na całym ludzie jego ziemi, wiedziałeś bowiem, iż podle się z nimi obchodzili. Toteż uczyniłeś sławnym 

swoje imię, jak to jest i dzisiaj. Rozdzieliłeś (morze (0,5 p.)/wody jeziora) przed nimi, przeszli więc przez 

jego (środek (0,5 p.)/plaże) po suchej ziemi, a ścigających ich wrzuciłeś w (otchłań/głębinę (0,5 p.)), jak się 

wrzuca kamień do wód wezbranych.  
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7. Podane poniżej przedmioty Szeszbassar wywiózł z Babilonii. Przypisz do każdego z nich, w jakiej 

ilości zostały sprowadzone.  Właściwe litery wpisz do tabeli poniżej. (Ezd 1:9-11) 

 

1 Złote czasze  A 410 

2 Srebrne czasze  B 29 

3 Noże   C 30 

4 Złote puchary  D 30 

5 Srebrne puchary  E 1000 

6 Inne naczynia  F 1029 

 

1 2 3 4 5 6 

D/C  

(1 p.) 

F  

(1 p.) 

B  

(1 p.) 

C/D  

(1 p.) 

A 

(1 p.)  

E  

(1 p.) 

 

8. Uzupełnij tabelę informacjami dotyczącymi uczt wydanych w trzecim roku panowania króla 

Achaszwerosza. (Est 1:3-5.9-12) 

 

Kto był zaproszony? Czas trwania uczty Co się tam wydarzyło? 

Książąt (0,5 p.), dworzan wojskowych 

perskich (0,5 p.) i medyjskich (0,5 p.),  

dostojników prowincji (0,5 p.) 

180 dni (0,5 p.) Pokaz bogactwa (0,5 p.), chwały (0,5 

p.) i ogromu dostojeństwa króla (0,5 

p.) 

Ludu (0,5 p.) znajdującego się na 

zamku w Suzie (0,5 p.) 

7 dni (0,5 p.) Król kazał eunuchom (0,5 p.) 

przyprowadzić królową (0,5 p.) w 

królewskiej koronie. (0,5 p.) 

Kobiet (0,5 p.) z pałacu królewskiego 

w Suzie (0,5 p.) 

W czasie uczty 

wydawanej dla 

ludu (0,5 p.) 

Królowa odmówiła przybycia na 

wezwanie króla (wzbraniała się 

przyjść) (0,5 p.)  

 

9. Wymień potomków Peresa, o których jest mowa w księdze Rut. Zachowaj chronologiczną kolejność. 

(Rt 4:17-22)  

 

Chesrom (1 p.), Ram (1 p.), Amminadab (1 p.), Nachszon (1 p.), Salmon (1 p.), Boaz (1 p.), Obed (1 

p.), Isaj (1 p.), Dawid (1 p.) 

 

Uwaga: Punkty są przyznawane od 3 poprawnie wymienionych potomków Peresa następujących 

bezpośrednio po sobie.  
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10. Niektórzy królowie byli przychylni dziełu odbudowy świątyni Boga w Jeruzalem. Podaj imiona 

każdego króla i napisz na czym polegała jego przychylność (np. wydane dekrety, na co pozwalał, jak 

wspierał/chronił itp.). (Ezd 1:2-3.7, Ezd 5:7-9, Ne 2:6-8) 

  

Król Przejawy jego przychylności 

Król Cyrus (0,5 

p)  

Wydaje dekret zezwalający na odbudowę świątyni (0,5 p) 

Pozwala Żydom wrócić do Jeruzalem (0,5 p)  

Nakazuje wesprzeć wracających dobrowolnymi darami (0,5 p) 

Zezwala na zabranie naczyń świątynnych (0,5 p) 

Król Dariusz 

(0,5 p) 

Podtrzymuje dekret króla Cyrusa (0,5 p) 

Zabrania przeszkadzać w odbudowie (0,5 p) 

Nakazuje pokryć koszt budowy z dochodów podatkowych Zarzecza (0,5 p) 

Nakazuje dostarczać wszystko, co jest potrzebne do składania ofiar (0,5 p) 

Król 

Artakserkses 

(0,5 p) 

Zezwala Nehemiaszowi na powrót do Jeruzalem (0,5 p)  

Przekazuje listy polecające do namiestników Zarzecza żeby pozwolili przejść 

Nehemiaszowi (0,5 p) 

Przekazuje listy polecające do Asafa strażnika lasu królewskiego żeby dał 

Nehemiaszowi potrzebne drewno (0,5 p) 

 

 


