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Część  A Pytania z jedną poprawną odpowiedzią 

1. Rodzicami Salomona byli: 

a. Izebel i Achab  

b. Batszeba i Dawid      2 Sm 12,24 

c. Kobieta z Szunem i jej mąż 

d. Królowa Saby i Sadok 

2. Pod czyją opiekę jako dziecko został powierzony Salomon? 

a. Szunamitki Abiszag  

b. Kapłana Sadoka 

c. Proroka Natana      2 Sm 12,25 

d. Swojej matki 

3. Kto z polecenia Dawida miał namaścić Salomona na króla nad Izraelem? 

a. Eliasz 

b. Dawid i Natan 

c. Ebiatar i Joab 

d. Sadok i Natan      1 Krl 1, 34 

4. O co prosił Salomon Boga, gdy Bóg objawił mu się w Gibeonie? 

a. O sławę 

b. O śmierć wrogów 

c. O mądrość   1 Krl 3,9 

d. O bogactwo 

5. Imię proroka, którego Bóg posłał z Tiszbe do króla Achaba: 

a. Natan 

b. Eliasz     1 Krl 17,1 

c. Achiasz 

d. Elizeusz 

6. Gdzie pod przewodnictwem Eliasza cały naród (Izrael) opowiedział się za Bogiem, który 

jest ponad innymi bogami? 

a. W Samarii 

b. Na górze Choreb 

c. W Jerozolimie 

d. Na górze Karmel     1 Krl 18,39 

7. W jaki sposób Eliasz, mąż Boży zakończył swoje życie? 

a. Spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesięcioma wojownikami 

b. Umarł i został pochowany w mieście Dawida 

c. Został wzięty do nieba ognistym rydwanem     2 Krl 2,11 

d. Raniony podczas walki zmarł wieczorem 

8. W jaki sposób Elizeusz został powołany na proroka? 

a. Sadok namaścił go olejem w Gibeonie 

b. Eliasz zarzucił na Elizeusza swój płaszcz, gdy ten orał pole  1 Krl 19,19 

c. Achiasz spotkał go na drodze i dał mu dziesięć części swojego płaszcza 

d. Został namaszczony przez ucznia prorockiego w Ramot Gileadzkim 
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9. W jakich okolicznościach Elizeusz modli się o swego sługę: ,,Panie, otwórz jego oczy, aby 

przejrzał”? 

a. Kiedy siekiera ucznia prorockiego wpadła do wody 

b. Kiedy Aramejczycy w popłochu opuszczali obóz podczas oblężenia  Samarii 

c. Kiedy uzdrowiony Naaman wyszedł z Jordanu 

d. Kiedy miasto Dotan okrążyły wojska króla Aramu, aby pojmać i zabić Elizeusza      2 

Krl 6,17 

 

10.  Jakie wydarzenie miało miejsce przy grobie Elizeusza? 

a. Został ożywiony syn Szunamitki 

b. Nic się nie wydarzyło 

c. Zabity w walce człowiek, wrzucony do grobu Elizeusza odzyskał życie 

2 Krl 13,21 

d. Król Joasz płakał nad grobem Elizeusza 

 

Część B Pytania z wieloma dobrymi odpowiedziami. Przy każdym pytaniu jest określone, ile jest 

poprawnych odpowiedzi.  

1. Co podarowała Salomonowi królowa Saby? (3 odp.) 

a. Wonności 1 Krl 10;10 

b. Małpy i pawie 

c. Złoto  1 Krl 10;10 

d. Drogie kamienie  1 Krl 10,10 

e. Konie i wielbłądy 

f. Dwadzieścia miast 

 

2. Co strawił ogień Pana, gdy spadł na ofiarę złożoną przez Eliasza? (4 odp.) 

a. Ludzi, którzy stali blisko ołtarza 

b. Ofiarę całopalną 1 Krl 18,38 

c. Drwa 1 Krl 18,38 

d. Wiadra na wodę 

e. Kamienie 1 Krl 18,38  

f. Ziemię 1 Krl 18,38 

g. bożki Baala 

 

3. Jakie zjawiska przyrody wystąpiły, gdy Eliasz stanął przed Panem na górze Choreb?  

(4 odp.) 

a. Ogień   1 Krl 19,12 

b. Burza 

c. Cichy, łagodny powiew   1 Krl 19,12 

d. Ulewny deszcz 

e. Trzęsienie ziemi  1 Krl 19,11 

f. Potężny, silny wicher   1 Krl 19,11 
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4. Co uczyniła zamożna kobieta z Szunem wraz ze swoim mężem dla proroka Elizeusza? 

(3 odp.) 

a. Karmiła Elizeusza w czasie suszy 

b. Zapraszali proroka na posiłek, gdy tamtędy przechodził  2 Krl 4,8 

c. Dali mu placek i wodę 

d. Zrobili maleńką murowaną izdebkę          2 Krl 4,10 

e. Wstawili do izdebki sprzęty: łóżko, stół, krzesło i lampę  2 Krl 4,10 

 

5. Które wydarzenia miały miejsce nad Jordanem? (4 odp.) 

a. ścinanie drzew przez uczniów prorockich Elizeusza  2 Krl 6,2 

b. wydobycie siekiery z wody     2 Krl 6,2-5 

c. budowanie okrętów floty Salomona 

d. rozdzielenie płaszczem wody w rzece 2 Krl 2,7-8 

e. uzdrowienie z trądu Naamana 2 Krl 5,10 

f. okręty przywoziły Salomonowi złoto, kość słoniową, małpy i pawie 

 

6. Co Elizeusz kazał zrobić wdowie po uczniu prorockim, która była zadłużona? (4 odp.) 

a. Odesłać synów do krewnych 

b. Pożyczyć wiele naczyń od sąsiadów            2 Krl 4,3 

c. Zamknąć się w domu i nalewać olej do pożyczonych naczyń  

2 Krl 4,4 

d. Zanieść olej jako zapłatę wierzycielowi 

e. Sprzedać olej i spłacić dług wierzycielowi          2 Krl 4,7 

f. Utrzymywać się z tego co zostanie         2 Krl 4,7 

g. Zaprosić sąsiadów i świętować spłacenie długów 

 

7. Jakie osoby z polecenia Pana miał namaścić Eliasz? (3 odp.) 

a. Elizeusza - na proroka 1 Krl 19,16 

b. Salomona na króla Izraela 

c. Jehu – na króla Izraela 1 Krl 19,16 

d. Achazjasza – na króla Izraela po śmierci Achaba 

e. Chazaela – na króla Aramu 1 Krl 19,15 

 

8. Osoby będące w trudnej sytuacji, szukając ratunku uchwyciły się narożników ołtarza 

w Namiocie Pana, to: (2 odp.) 

a. Adoniasz, który bał się, że zostanie ścięty mieczem, bo sam obwołał się królem 

1 Krl 1,51 

b. Eliasz, gdy groziło mu niebezpieczeństwo ze strony króla Achazjasza 

c. Jeroboam, gdy Salomon zagroził jego życiu 

d. Eliasz, gdy czuł zagrożenie uciekając od Izebel 

e. Joab, który z polecenia Dawida miał stracić życie 1 Krl 2;28 
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9. Uzdrowiony Naaman poprosił proroka Elizeusza: (2 odp.) 

a. O dwa talenty srebra 

b. O dwie szaty na zmianę 

c. O pobłażliwość Boga, gdy będzie oddawać wraz z królem pokłon w świątyni 

Rimona      2 Krl 5,18 

d. O nic nie poprosił  

e. by mu dano tyle ziemi ile udźwignie para mułów       2 Krl 5,17 

 

10. Salomon w starości odwrócił się od Boga i czcił innych bogów, dlaczego? (3 odp.) 

a. Dlatego, że zapomniał o Bogu 

b. Dlatego, że jego żony odwróciły jego serce do innych bogów 1 Krl 11,4 

c. Dlatego, że nie przestrzegał przykazań i praw Bożych 1 Krl 11,10 

d. Zaczął naśladować Hadada, króla Edomu w oddawaniu czci bożkom 

e. Dlatego, że jego serce nie było szczere wobec Boga, jak serce Dawida, jego ojca 

1 Krl 11,4 

 

 

 

Część C  

1. Pamiętnik Salomona. Uzupełnij wyrazami podanymi poniżej. 

Mam na imię Salomon. Moje drugie imię to ………Jedidia…………., a nadał mi je prorok 

………………Natan………………. . Zostałem królem po moim ojcu, Dawidzie, który był wierny Bogu 

przez całe swoje życie. Byłem młody i nie miałem mądrości w tym, jak rządzić tak wielkim 

narodem 

Bóg ukazał mi się (ile razy) ………dwa………… razy we śnie. Prosiłem go o mądrość a otrzymałem 

również ……………bogactwo…………………. i …………sławę………….. . Wydałem mądry 

…………wyrok………………… sądząc dwie kobiety. Zbudowałem Bogu 

…………świątynię………………………. i dokonałem jej poświęcenia. Budowałem ją ……7.. lat. 

Pewnego razu odwiedziła mnie …………królowa …………… ………………Saby………. i podziwiała to, co 

miałem od Boga. 

Miałem wiele żon, które czciły ……………bożki……………….. . W starości moje  …………serce…. 

odwróciło się od Boga. 

Przez ……………40………….. (podaj ile lat panował) lat Bóg mi błogosławił, a ja Go zawiodłem. Moje 

nieposłuszeństwo Bogu sprawiło, że potężne państwo Izrael rozpadło się. 
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2. Do wydarzenia dopasuj miejsce: 

a. Achab odbiera winnicę Nabotowi – 1 Krl 21,1 Jezreel 

b. Namaszczenie Salomona na króla – 1 Krl 1,38-39 Gichon 

c. Elizeusz wskrzesza syna gościnnej kobiety – 2 Krl 4,8 Szunem 

d. Sąd Boży nad prorokami Baala – 1 Krl 18,20  Karmel 

e. Eliasz wskrzesza syna wdowy – 1 Krl 17,9 Sarepta 

f. Kruki dostarczają Eliaszowi pożywienie – 1 Krl 17,3 Kerit 

g. Pan ukazał się Salomonowi we śnie – 1 Krl 3,5Gibeon 

 

3. Dopasuj imię do wymienionych funkcji: 

a. Sługa Elizeusza – 2 Krl5,20 Gehazi 

b. Dowódca wojsk króla Aramu uzdrowiony z trądu – 2 Krl 5,1 Naaman 

c. Właściciel winnicy w Jezreel – 1 Krl 21,1 Nabot 

d. Kapłan za czasów króla Salomona – 1Krl 1,8 Sadok 

e. Ochmistrz domu królewskiego Achaba – 1Krl 18,3 Obadiasz 

f. Król Izraela – 1 Krl 1,34 Salomon 

g. Prorok w Izraelu, następca Eliasza – 1 Krl 19,16,19 Elizeusz 

h. Prorok, mąż Boży w Izraelu – 2 Krl 1,9-10 Eliasz 

 

4. Kto do kogo powiedział? 

a. ,,Ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by 

go wnet uleczył z trądu.” Dziewczynka służąca w domu Naamana do swojej pani 

(żony Naamana) 2 Krl 5,3 

b. ,,Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi ci twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą 

zawsze słuchać twojej mądrości.” Królowa Saby do Salomona 1 Krl 10,8 

c. ,,Czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie twego pana w górę?” uczniowie proroccy do 

Elizeusza 2 Krl 2,3 

d. ,,Jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach 

rosy ani deszczu, tylko na moje słowo.” Eliasz do Achaba 1 Krl 17,1 

 

 

5. Prawda (P) czy fałsz (F) 

 

Salomon napisał trzy tysiące przypowieści i tysiąc pięć pieśni.  
1 Krl 4,32 

P  

Tron Salomona był zrobiony ze złota i pokryty był kością słoniową. F 

Skrzynia Przymierza stanęła w świątyni Salomona w miejscu najświętszym  
1 Krl 8,6 

P 

Długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół bioder, to Elizeusz. F 

Szunamitka w czasie głodu przebywała siedem lat w kraju Filistyńczyków.  
2 Krl 8,2 

P 
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6. ,,Boża spiżarnia”  

Woda 
 

Mąka 
 

Mięso 
 

Chleb 
 

Oliwa 
 

Placek 
 

W tabeli poniżej są podane wydarzenia, gdzie ludzie korzystali z pożywienia. Wybierając z 

,,Bożej spiżarni” -  dopisz pożywienie obok wydarzenia. Wpisz jedno lub kilka. Uważaj, bo 

niektóre produkty czy potrawy można wpisać przy kilku wydarzeniach. 

 

 

7. Geografia – wpisz podane nazwy w odpowiednim miejscu w tabeli. 

Choreb, Jordan, Gichon, Edom, Kerit, Samaria, Izrael, Jeruzalem, Dotan, Damaszek, Moa, 

Aram, Karmel, Kiszon, Jerycho,  

 

 

Wydarzenia Pożywienie 

Eliasz nad potokiem Kerit mięso, chleb, woda 1Krl 17,6 

prorocy Pana karmieni przez Obadiasza chleb, woda 1 Krl 18,4 
 

Pokarm Eliasza i wdowy w Sarepcie w czasie 
suszy 

woda, placek, oliwa, mąka  

1Krl 17,10,13,16 

Oddział wojska króla Aramu nakarmiony w 
Samarii 

woda, chleb  
2 Krl 6,22 

 

Wdowa po uczniu prorockim z synami oliwa 2 Krl 4,2 

Eliasz na pustyni pod krzakiem jałowca placek, woda 1 Krl 19,6 

góry Rzeki / potoki miasta państwa 

- Karmel 
- Choreb 

- Kiszon 
- Jordan 
- Kerit 
- Gichon 
 

- Jerycho 
- Samaria 
- Jeruzalem 
- Dotan 
- Damaszek 
- Gichon 

- Aram 
- Edom 
- Izrael 
- Moab 
- Samaria 
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8. Wybierz, który z proroków dokonał cudu – Eliasz czy Elizeusz. Uzupełnij tabelę. 

A. przywrócenie do życia syna wdowy z Sarepty – Eliasz 1 Krl 17,23 

B. uzdrowienie złej wody w Jerychu – Elizeusz – 2 Krl 2,21 

C. wydobycie siekiery z rzeki – Elizeusz – 2 Krl 6,6 

D. unieszkodliwienie trującego pokarmu – Elizeusz – 2 Krl 4,41 

E. rozdzielenie wody płaszczem – Eliasz – 2 Krl 2,8- Elizeusz – 2 Krl 2,14                                                      

 

Eliasz Elizeusz 

A,E B,C,D,E 

 

9. Przeczytaj cytat i odpowiedz na zadane pytania. 

,, Gdyż tak mówi Pan: Nie poczujecie wiatru ani nie ujrzycie deszczu, a jednak dolina ta napełni 

się wodą tak, iż pić będziecie wy i wasze stada, i wasze bydło.” 2 Krl 3,17 

a. Jakie to wydarzenie?  Trzech królów wyrusza przeciwko królowi Moabu, (lub inne 

określenie tego wydarzenia.)  

b. Z jakiego powodu królowie szukali rady u proroka? Zabrakło wody na pustyni dla wojska 

i zwierząt. 2 Krl 3,9-11 

c.  Co mieli zrobić, wg słowa Pana, by rozwiązał się problem z wodą? Wykopać doły w 

dolinie. 2 Krl 3,16 

d. Gdy (kto?) lutnista  2 Krl 3,15 zagrał, na proroka spoczęła moc Pana.  

 

10. Dwóch chorych królów szukało odpowiedzi na pytanie: ,,czy wyzdrowieję”?  

Napisz u kogo szukał odpowiedzi: 

a. Król Achazjasz – u Belzebuba boga Ekronu 2 Krl 1,2 

b. Król Ben Hadad – u Elizeusza 2 Krl 8,9-10.  

 

 

11. Przeczytaj cytat i odpowiedz na zadane pytania. 

,,Wtedy lud wypadł i splądrował obóz Aramejczyków. I była miara przedniej mąki za sykla i dwie 

miary jęczmienia za sykla, według słowa Pana.” 2 Król. 7:16 

- Jakie to wydarzenie? Klęska głodu w Samarii, lub (ucieczka Aramejczyków z obozu czy 

podobne określenie) 2 Krl rozdz 7 

- kto przepowiedział temu miastu ratunek? Prorok Elizeusz 2 Krl 7,1 

- kto pierwszy odkrył, że wojsko aramejskie opuściło obóz? Czterech trędowatych 2 Krl 7,3 

- Dlaczego obóz Aramejczyków opustoszał? Pan sprawił, że uciekli. Usłyszeli turkot wozów 

wojennych … ……., 2 Krl 7,6-7 
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12. Dopisz osoby do stanowiska: 

Król Aramu Ben Hadad 2 Krl 8,7  Chazael  2 Krl 8,13 

Prorok z Sylo Achiasz 1 Krl 11,29 

Król izraelski namaszczony w Ramot 
Gileadzkim 

Jehu 2 Krl 9,12,13 

Dowódca wojska króla Salomona Benaja 1 Krl 2,35 

 

13. Pytanie dla chętnych! 

 ,,Liczby” – wpisz liczby (ile) w wykropkowane miejsca 

1.  Świta Adoniasza składała się z ……..50 mężów. 1 Krl 1,5 

2. Po zabraniu Eliasza do nieba, ……..50   uczniów prorockich szukało go. 

2 Krl 2,16 

3.  Trzy razy po ………50  wojowników wraz z dowódcą było wysłanych przez króla Achazjasza, by 

pojmać Eliasza.  2 Krl 1,9,10 

4.  Obadiasz zgromadził stu proroków Pana i ukrył ich po …………..50  w pieczarach i żywił ich 

chlebem i wodą. 1 Krl 18,4,13 

 


