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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 17 punktów. 

5. W części C są pytania otwarte. Staraj się pisać wyraźnie! W sumie możesz zdobyć 83 punkty. 

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 105 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 4 p. 4 p. 3 p. 3 p. 3 p. 

     17 p. 

CZĘŚĆ C 

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

C1:C5 7 p. 18 p. 7 p. 4 p. 6 p. 

     42 p. 

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

C6:C10 8 p. 14 p. 6 p. 11 p. 2 p. 

     41 p. 

RAZEM A+B+C: 105 p. 

UWAGA! KLUCZ ZAWIERA TYLKO PRZYKŁDOWE ODPOWIEDZI. 
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CZĘŚĆ A 
 

1. Jaki był starodawny zwyczaj w Izraelu będący znakiem zatwierdzenia umowy wykupienia? (Rt 4:7) 

 a) Umycie nóg drugiej osobie 

 b) Zdjęcie sandała z nogi i wręczenie go drugiej osobie (1 p.) 

 c) Odzianie się w wór pokutny na oczach drugiej osoby 

 d) Rozwiązanie i zawiązanie rzemyków u sandałów drugiej osoby  

 

2. Jaki był nakaz ogłoszony Izraelitom przez króla Cyrusa w pierwszym roku jego panowania?  

(Ezd 1:1-2) 

 a) Żeby odbudować mury Jerozolimy 

 b) Żeby odbudować świątynię Pana w Jerozolimie (1 p.) 

 c) Żeby wybudować nowy pałac królowi Cyrusowi w królestwie perskim 

 d) Żeby wszyscy Żydzi zamieszkali  w Suzie 

 

3. Kto położył fundamenty pod dom Boży w Jeruzalem? (Ezd 5:16) 

 a) Nehemiasz  

 b) Zerubbabel  

 c) Szeszbassar (1 p.)  

 d) Ezdrasz 

 e) Jeszua 

 

4. Jaki występek popełnił kapłan Eliaszib? (Ne 13:7) 

 a) Zabił swojego sługę 

 b) Okradł namiestnika Nehemiasza 

 c) Urządził dla Tobiasza komnatę na dziedzińcu domu Bożego (1 p.) 

 d) Ukradł złote i srebrne sprzęty z domu Bożego 

 

5. Dlaczego Haman chciał zabić wszystkich Żydów? (Est 3:5-6) 

 a) Bo Mordochaj nie klękał przed Hamanem i nie oddawał mu pokłonu (1 p.) 

 b) Bo Mordochaj domagał się zaszczytów jako krewny Estery  

 c) Bo Mordochaj przyznał mu się, że jest Żydem 

 d) Bo Mordochaj przekroczył zarządzenie króla 
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CZĘŚĆ B 
 

1. Na co pozwolił Boaz Rut, kiedy przyszła na jego pole? (Rt 2:8-9.14)      

 a) Zbierać kłosy (1 p.) 

 b) Przesiewać jęczmień 

 c) Ugasić pragnienie (1 p.) 

 d) Jeść chleb (1 p.) 

 e) Jeść prażone ziarno (1 p.) 

 f) Położyć się u jego nóg 

 g) Zamieszkać na czas żniw z żeńcami 

 h) Pracować  na jego polu 

 

2. Zaznacz wypowiedzi opisujące Tobiasza. (Ne 4:3, Ne 6:10.13-14.18)     

 a) Dowódca twierdzy 

 b) Zarządca lasu królewskiego 

 c) Ammonita (1 p.) 

 d) Naczelnik Zarzecza 

 e) Zięć Szechaniasza (1 p.) 

 f) Spiskował przeciw Ezdraszowi 

 g) Spiskował przeciw Nehemiaszowi (1 p.) 

 h) Jeden z autorów listu do króla Dariusza 

 i) Przekupił Szemajasza (1 p.) 

 

3. Zaznacz namiestników Zarzecza wymienionych w czytanych księgach. (Ezd 5:3.14, Ne 5:14) 

 a) Tattenaj (1 p.) 

 b) Szeszbassar (1 p.) 

 c) Szetar-Boznaj  

 d) Rechum 

 e) Nehemiasz (1 p.) 

 f) Geszem 

 g) Asaf 

 

4. Na jakich instrumentach grano podczas uroczystości poświęcenia murów? (Ne 12:27) 

 a) Lirze 

 b) Fletach 

 c) Cymbałach (1 p.) 

 d) Harfach (1 p.) 

 e) Lutniach (1 p.) 

 f) Trąbach 

 g) Bębnach 

 

5. Spośród eunuchów zaznacz tych, którzy mieli kontakt z Esterą. (Est 2:8.14, Est 4:5)  

 a) Mechuman 

 b) Bizzeta 

 c) Charbon 

 d) Bigta 

 e) Szaaszgaz (1 p.) 

 f) Hatach (1 p.) 

 g) Abagta 

 h) Zeter 

 i) Karkas 

 j) Hegaj (1 p.) 
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CZĘŚĆ C 
 

1. Uzupełnij wersety. 

a) „Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim (0,5 p.) i strasznym, który dotrzymuje 

przymierza (0,5 p.)i okazuje łaskę (0,5 p.) tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań (0,5 

p.)”. (Ne 1:5) 

b) „I zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną (0,5 p.) Panu, że jest dobry (0,5 p.) i że jego łaska nad 

Izraelem (0,5 p.) trwa na wieki (0,5 p.)”. (Ezd 3:11) 

c) „Zwołano potem pisarzy królewskich trzynastego dnia pierwszego miesiąca i napisano wszystko, co 

rozkazał Haman (0,5 p.), do satrapów królewskich, do wszystkich namiestników (0,5 p.) 

ustanowionych w prowincjach, i do książąt poszczególnych ludów (0,5 p.) w prowincjach, ich 

własnym pismem (0,5 p.) i w ich własnym języku (0,5 p.)”. (Est 3:12) 

 
2. Uzupełnij tabelę podają wskazane w informacje.  

 

  Odpowiedź 

„Łaskawy jesteś dla mnie 

panie mój, boś mnie 

pocieszył i serdecznie 

przemówił do służebnicy 

swojej”. (Rt 2:13) 

Kto? (Podaj imię) 
Rut (1 p.) 

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

Miejsce:  
Pole (1 p.) 

Czas: 
Żniwa (0,5 p.) jęczmienia (0,5 p.) 

Okoliczności:  
Kiedy Rut prosiła o pozwolenie na zbieranie 

kłosów (1 p.) 

„Toteż w miejscu, skąd 

usłyszycie głos trąby, tam 

się zbierzcie; Bóg nasz 

będzie walczył za nas”.  

(Ne 4:19-20) 

 

Kto? (Podaj imię) 
Nehemiasz (1 p.) 

Do kogo? (Podaj 

stanowisko) 

Do przedniejszych (1 p.),  

naczelników (1 p.), pozostałego ludu (1 p.) 

Miejsce:  
Jerozolima (1 p.) 

Czas: 
W czasie odbudowy murów (1 p.) 

Okoliczności:  
Zagrożenie od okolicznych ludów (1 p.) 

„Królowa Waszti nie 

zawiniła tylko przeciw 

samemu królowi”. (Est 

1:16) 

Kto? (Podaj imię) 
Memuchan (1 p.) 

Do kogo? (Podaj imię i 

stanowisko) 

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

i książąt (1 p.) 

Miejsce:  
Zamek (0,5 p.) w Suzie (0,5 p.) 

Czas: 
W siódmym dniu (0,5 p.) uczty dla ludu (0,5 p.) 

Okoliczności:  
Kiedy królowa odmówiła przyjścia na wezwanie  

(0,5 p.) i król pytał o radę mędrców (0,5 p.) 
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3. Podaj imiona proroków i osób, których dotyczyła misja, kiedy Izraelici wrócili  

z niewoli do Jeruzalem.  

 

Proroctwo, działalność/misja 

prorocza 
Prorocy 

Imiona osób, których głównie 

dotyczyło proroctwo 

Kiedy zaprzestano odbudowy 

świątyni, prorokowali, zachęcali i 

pomagali Izraelitom. (Ezd 5:1-2) 

Aggeusz (1 p.) i Zachariasz (1 

p.) 

Zerubbabel (1 p.) i Jeszua (1 

p.) 

Kiedy mur został już odbudowany 

chcieli przestraszyć, zhańbić i 

zniesławić. (Ne 6:10.4) 

Szemajasz (1 p.) i Noadia (1 p.) Nehemiasz (1 p.) 

 

4. Nehemiasz, przed wyruszeniem do Jerozolimy, dostał od króla listy. Napisz do kogo był adresowany 

każdy list i jakie polecenia króla zawierał. (Ne 2:7-8) 

 

Adresat Polecenie 

Namiestnicy Zarzecza (1 p.) Pozwolenie przejścia Nehemiaszowi do Judei (1 

p.) 

Asaf - strażnik lasu królewskiego (1 p.) Wydanie Nehemiaszowi drewna (1 p.) 

 

5. Ułóż we właściwej kolejności wydarzenia opisane w księdze Rut zaczynając od najwcześniejszego. 

 

synowie Noemi umierają 5 (0,5 p.) 

przesiewanie jęczmienia 9 (0,5 p.) 

śmierć Elimelecha 3 (0,5 p.) 

ślub Boaza i Rut 11 (0,5 p.) 

Elimelech z rodziną osiadają w Moabie 2 (0,5 p.) 

Noemi wraca do Betlejem 7 (0,5 p.) 

głód w Izraelu 1 (0,5 p.) 

narodziny Obeda 12 (0,5 p.) 

Noemi rozstaje się z Orpą 6 (0,5 p.) 

wykupienie Noemi i Rut przez Boaza 10 (0,5 p.) 

Rut zbiera kłosy na polach Boaza 8 (0,5 p.) 

Machlon i Kilion poślubiają Moabitki 4 (0,5 p.) 

 

Uwaga: Punkty są przyznawane od 3 poprawnie ułożonych wydarzeń następujących bezpośrednio po 

sobie.  
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6. Do odbudowy świątyni Izraelici potrzebowali materiału, który musieli kupić i sprowadzić.  

Uzupełnij tabelę właściwymi informacjami.    

          

Komu dali pieniądze? 
Komu dali żywność, 

napój i oliwę? 

1. Co mieli sprowadzić? 

2. Skąd mieli 

sprowadzić? 

1. Jaki rodzaj transportu 

był wykorzystany? 

2. Jaką wyznaczono 

trasę transportu? 

Kamieniarzom (1 p.) Sydończykom (1 p.) 1. Drewno cedrowe (1 

p.) 

1. Morzem (wodny, 

statek) (1 p.) 

Cieślom (1 p.) Tyryjczykom (1 p.) 2. Z Libanu (1 p.) 2. (Z Libanu) do Jafy 

(1 p.) 

 

7. Napisz kto i jak zareagował na podane wieści. 

 

Kto? Wieść 
Reakcja tej osoby (Opisz dokładnie wygląd, zachowanie, czas, 

miejsce – wszystko, co wiesz) 

Ezdrasz 

(1 p.) 

Wiarołomstwo 

rodaków, że brali żony 

obcoplemienne. (Ezd  

9:2-4)   

 Rozdarł szatę (0,5 p.) i płaszcz, (0,5 p.), 

 Rwał włosy z głowy (0,5 p.) i brody (0,5 p.), 

 Siedział przybity (0,5 p.) do ofiary wieczornej (0,5 p.) 

Nehemiasz 

(1 p.) 

Że lud żyje w biedzie i 

pohańbieniu, a mur 

Jeruzalemu jest 

zwalony, a bramy 

spalone. (Ne 1:3-4) 

 Płakał (0,5 p.), 

 Smucił się (0,5 p.), 

 Pościł (0,5 p.) i modlił się (0,5 p.) 

Nehemiasz 

(1 p.) 

Na wieść o występku 

Eliasziba. (Ne 13:7-9) 
 Kazał wyrzucić sprzęty Tobiasza z komnaty (0,5 p.), 

 Kazał oczyścić komnaty (0,5 p.),  

 Kazał sprowadzić sprzęty domu Bożego (0,5 p.),  

 Na ofiarę z pokarmów (0,5 p.) i kadzidło (0,5 p.) 

Mordochaj  

(1 p.) 

Na wieść o dekrecie 

króla dotyczącym 

zagłady Żydów. (Est 

4:1) 

 Rozdarł szaty (0,5 p.) i odział się w wór (0,5 p.),  

 Posypał popiołem (0,5 p.),  

 Poszedł do śródmieścia (0,5 p.), 

 Gorzko krzyczał (0,5 p.) 

 

8. Do podanego tekstu wykonaj poniższe polecenia. (Ne 5:13-14) 

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

b) Kto wypowiedział podkreślone słowa? Nehemiasz (1 p.) 

c) Jaką funkcję pełniła ta osoba w Izraelu? Namiestnik (1 p.) 

 

„Poza tym wytrząsnąłem zanadrze (mojej szaty (0,5 p.)/mego płaszcza) mówiąc: Tak niech wytrząśnie Bóg 

każdego męża, który nie dotrzyma (tego słowa (0,5 p.)/tej przysięgi), z jego (ziemi/domu (0,5 p.)) i z jego 

(włości/dziedzictwa). Niech tak będzie wytrząśnięty i (odrzucony/próżny)!  

A (cały lud/całe zgromadzenie (0,5 p.)) odpowiedział: Niech się tak stanie! I (wielbili/chwalili (0,5 p.)) 

Pana, a lud postąpił zgodnie z tym (poleceniem/słowem (0,5 p.)”     
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9. Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.  

 

 Prawda Fałsz  

Orpa ucałowała swoją teściową na pożegnanie. (1 p.) 
  

(Rt 1:14) 

Nehemiasz był namiestnikiem 20 lat. (1 p.) 
  

(Ne 5:14) 

Chanami, komendant twierdzy, był bratem Nehemiasza. (1 p.) 
  

(Ne 7:2) 

Odbudowę świątyni wstrzymano aż do drugiego roku panowania 

Kserksesa, króla perskiego. (1 p.) 
  

(Ezd 4:24) 

Szemajasz drwił z Żydów słysząc o ich zamiarze odbudowania 

murów. (1 p.) 
  

(Ne 4:1) 

Boaz wziął za żonę Rut, żeby jego imię przetrwało w rodzinnej 

miejscowości. (1 p.) 
  

(Rt 4:10) 

Rut wymłóciła około efy jęczmienia z kłosów, które zebrała na 

polu Boaza. (1 p.) 
  

(Rt 2:17) 

Tobiasz nazwany jest sługą amoryckim. (1 p.) 
  

(Ne 2:10) 

Ezdrasz odkrył księgę rodowodów pierwszych repatriantów. (1 p.) 
  

(Ne 7:5) 

W czasach Nehemiasza lud zobowiązał się płacić 1/3 sykla na 

służbę bożą w świątyni. (1 p.) 
  

(Ne 10:33) 

Kiedy Nehemiasz rozmawiał z królem, przed swoim wyruszeniem 

do Jeruzalem, królowa siedział obok. (1 p.) 
  

(Ne 2:6) 

 

10. Nehemiasz porównał grzech narodu Izraelskiego do grzechu Salomona, dlaczego? (Ne 13:26) 

a) Ponieważ wzięli sobie za żony kobiety obcoplemienne (1 p.) 

b) Ponieważ żony obcoplemienne przywiodły ich grzechu (1 p.)  

 


