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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 60 minut. 

3. Odpowiedzi z części A i B należy przenieść na kartę odpowiedzi, która znajduje się na drugiej 

stronie. 

4. W części A i B prawidłową odpowiedź zaznacz krzyżykiem w kratce znajdującej na Karcie 

odpowiedzi. 

Przykład:     Nr pytania A B C D 

 1     
 

Jeżeli pomylisz się zaznaczony kwadrat przy błędnej odpowiedzi weź w kółko, a następnie zaznacz 

prawidłową odpowiedź. 
 . 

Przykład:     Nr pytania A B C D 

 1     
 

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

sumie możesz zdobyć 5 punktów. 

6. 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 28 punktów. 

7. W części C są pytania otwarte. Staraj się pisać wyraźnie! Nieczytelne odpowiedzi mogą zostać 

unieważnione. W sumie możesz zdobyć 87 punktów. 

8. W całym teście możesz zdobyć 120 punktów. 

9. Brudnopis zamieszczony jest na ostatniej stronie testu i nie podlega ocenie. 
 

Wypełnia Centralna Komisja Konkursowa 

Imię: Punktacja 

            CZĘŚĆ A CZĘŚĆ C 

            A1 1p.  C1 9,5p.  

Nazwisko: A2 1p.  C2 8p.  

            A3 1p.  C3 13,5  

            A4 1p.  C4 5p.  

Zbór: A5 1p.  C5 5p.  

            Razem A 5p. C6 8p.  

            CZĘŚĆ B C7 8p.  

            B1 5p.  C8 5p.  

Województwo: B2 7p.  C9 5p.  

            B3 5p.  C10 20p.  

            B4 6p.  Razem C 87p. 

Podpisy osób sprawdzających B5 5p.  Razem 

A+B+C 
120p. 

   Razem B 28p. 
 

UWAGA! KLUCZ ZAWIERA TYLKO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI 
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KARTA ODPOWIEDZI 

do części A i B 

 

CZĘŚĆ A 

 Odpowiedzi 

Nr pytania  A B C D 

A1     

A2     

A3     

A4     

A5     

 

 

CZĘŚĆ B 

 Odpowiedzi 

Nr pytania  A B C D E F G H I J K L 

B1             

B2             

B3             

B4             

B5             
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CZĘŚĆ A 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi  

 

A1.  Jak długo trwały prace nad budową Przybytku? (II Mojż. 19:1, IV Mojż. 10:11) 

a) Ok. 40 lat 

b) Ok. 3 lat 

c) Ok. 1 roku (1p.)   

d) Ok.15 lat 

 

A2. Prawo o pierworództwie mówiło, że: (II Mojż. 13:13) 

a) Pierworodne ciele miało być wykupione jagnięciem 

b) Pierworodne jagnię można było wykupić barankiem 

c) Pierworodne oślę miało być wykupione jagnięciem  (1p.) 

d) Pierworodny gołąb miał być wykupiony synogarlicą 

 

A3. Naczynia do służby oraz paliki dziedzińca miały być wykonane: (II Mojż. 27:19) 

a) Z miedzi (1p.)        

b) Z czystego złota 

c) Ze srebra 

d) Z drzewa akacjowego pokrytego złotem 

 

A4. Dźwięk z jednej srebrnej trąby oznaczał: (IV Mojż. 10:4) 

a) Zwołanie całego Izraela 

b) Zwołanie książąt i naczelników (1p.)     

c) Znak do wyruszenia dla obozów ze strony wschodniej 

d) Znak do wyruszenia dla obozów ze strony południowej 

 

A5. Które plemiona otrzymały ziemię po pokonaniu Sychona, króla Cheszbonu i Oga, króla Baszanu 

(zanim Izrael przekroczył Jordan)? (V Mojż. 29:7) 

a) Efraimici, Zebulonici i Danici 

b) Rubenici, Gadyci i połowa Manassesa (1p.)    

c) Neftalici, Issacharyci i połowa Manassesa 

d) Aseryci, Beniaminici i Gadyci 

  

CZĘŚĆ B 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi 

 

B1. Zaznacz zdania opisujące czynności, jakie towarzyszyły wyświęceniu Aarona i jego synów na 

kapłanów. (II Mojż. 29:10-12.15.18-19.27-28.34) 

a) Krwią młodego cielca zaznaczano małżowinę prawego ucha, kciuk prawej ręki i duży palec 

prawej nogi 

b) Aaron i jego synowie kładli ręce na zwierzęta ofiarowane w czasie uroczystości (1p.) 

c) Pierwszy baran miał być spalony w całości, jako ofiara całopalna dla Pana (1p.) 
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d) Obrzęd potrząsania wykonywał tylko Aaron 

e) Do Aarona i jego synów należały mostek i łopatka z drugiego barana ofiarnego (1p.) 

f) Aaron i jego synowie spożywali ugotowane mięso młodego cielca  

g) Krwią cielca zaznaczano rogi ołtarza całopalenia (1p.) 

h) Resztki mięsa i chleba, których nie zjedli Aaron i jego synowie, miały być spalone (1p. ) 

 

B2. Zaznacz zdania odnoszące się Eleazara. (II Mojż. 6:16.23.25, IV Mojż. 10:8, IV Moj. 17:4, IV Mojż. 

20:25) 

a) Syn Aarona (1p.)        

b) Jego żona była córką Putiela (1p.)     

c) Syn Mojżesza 

d) Zebrał kadzielnice buntowników, żeby zostały przekute na blachy na pokrycie ołtarza (1p.) 

e) Był z Mojżeszem i Aaronem na górze Hor (1p.)   

f) Był z Mojżeszem, Aaronem i 70 starszymi na górze Synaj 

g) Był Midianitą 

h) Jego synem był Pinechas (1p.)      

i) Jego dziadkiem był Jetro 

j) Był jednym z tych, którzy mogli dąć w srebrne trąby (1p.) 

k) Był bratem Sypory 

l) Był Lewitą (1p.)  

 

B3. Co Bóg nakazał Izraelitom robić na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej? (II Mojż. 13:2-9.14, II 

Mojż. 23:15) 

a) Na siedem dni zamieszkać w namiotach 

b) Obchodzić Paschę (1p.)       

c) Obchodzić Święto Przaśników (1p.)     

d) Wykupywać pierworodne bydło (1p.)     

e) Składać ofiarę w Przybytku 

f) Wykupywać pierworodnych synów (1p.)    

g) Świętować sabat 

h) Opowiadać kolejnym pokoleniom podczas święta przaśników o tym, czego Bóg dla nich 

dokonał, gdy byli w Egipcie (1p.)    

i) Powstrzymać się od jedzenia mięsa na jeden dzień 

 

B4. Jakiego rodzaju egipskie produkty spożywcze Izrael z rozrzewnieniem wspominał w Tabera? (IV 

Mojż. 11:5) 

a) Ryby (1p.) 

b) Oliwki 

c) Ryż 

d) Ogórki (1p.) 

e) Dynię (1p.) 

f) Przepiórki 

g) Pory (1p.) 

h) Marchew 

i) Cebulę (1p.) 

j) Czosnek (1p.) 
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B5. Darami ofiarnymi na budowę Przybytku miały być: (II Mojż.25:3-7) 

a) Złoto, srebro i miedź (1p.) 

b) Purpura fioletowa i czerwona (1p.) 

c) Skóry wielbłądzie do pokrycia dachu Przybytku 

d) Karmazyn dwakroć farbowany i bisior (1p.) 

e) Naczynia gliniane wywiezione z Egiptu 

f) Kozia sierść i drzewo akacjowe (1p.) 

g) Drzewo oliwne i kardamon 

h) Tkane materiały ozdobione różnego rodzaju motywami zwierząt 

i) Skóry borsucze i baranie (1p.) 

 

 

CZĘŚĆ C 

 

C1. Uzupełnij wersety. 

a) „Oto ustanawiam cię bogiem (0,5p.) dla faraona (0,5p.), a brat twój Aaron (0,5p.) będzie twoim 

prorokiem (0,5p.)”. (II Mojż. 7:1) 

b) „Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów (0,5p.) moich, gdyż to jest znakiem (0,5p.) między mną a 

wami po wszystkie pokolenia (0,5p.) wasze, abyście wiedzieli, żem ja Pan, który was poświęcam 

(0,5p.)”. (II Mojż. 31:13) 

a) „Wystrzegaj się, byś nie zawierał (0,5p.) przymierza (0,5p.) z mieszkańcami ziemi (0,5p.), do 

której idziesz (0,5p.), by nie stali się dla ciebie pułapką (0,5p.)”. (II Mojż. 34:12) 

b) „Weźmijcie do serca (0,5p.) swego wszystkie słowa (0,5p.), którymi ja was dziś ostrzegam (0,5p.), 

abyście je przekazali waszym synom (0,5p.), by starannie (0,5p.) spełniali wszystkie słowa tego 

zakonu (0,5p.)”. (V Mojż. 32:46) 

 

 

C2. Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.  

 Prawda Fałsz  

Kiedy Izrael wyruszał z pustyni Synaj Kehatyci, niosąc święte 

sprzęty, szli przed niosącymi Przybytek. (1p.) 
  

(II Mojż. 

10:17.21) 

Kamienne tablice przykazań zawierały tylko 10 słów. (1p.) 
  

(II Mojż. 34:28) 

Szóstego dnia zbierano 1 omer manny na osobę, żeby 

świętować w sabat. (1p.) 
  

(II Mojż. 16:22) 

Eleazar został odziany w szaty Aarona po zejściu z góry Hor. 

(1p.) 
  

(IV Mojż. 20:28) 

Ołtarz do składania ofiar całopalnych mógł być zbudowany z 

ziemi lub kamieni nieociosanych. (1p.) 
  

(II Mojż. 20:24-

25) 

On, syn Paleta, był jednym z 70 starszych, którzy ujrzeli Boga 

Izraela. (1p.) 
  

(IV Mojż. 16:1-2) 

Bóg zapowiedział całkowite wytępienie Amalekitów. (1p.) 
  

(II Mojż. 17:14) 
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Złote dzwoneczki i jabłka granatu na płaszczu kapłańskim 

Aarona symbolizowały 12 pokoleń Izraela. (1p.) 
  

(II Mojż. 28:34-

35) 

 

 

C3. Uzupełnij tabelę podając wskazane informacje.   

  Odpowiedź 

„Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy 

przeciwko Panu i przeciwko 

tobie”. 

(IV Mojż. 21:7) 

 

 

Kto?  
Lud (0,5p.) 

Do kogo?  

(podaj imię) 

Mojżesza (0,5p.) 

Miejsce (gdzie się 

wtedy znajdowali?): 

Pomiędzy górą Hor (0,5p.), a Morzem 

Czerwonym (0,5p.) 

Okoliczności:  
Lud narzekał na jedzenie (0,5p.) i Pan zesłał 

na nich jadowite węże (0,5p.) 

„Wrzawa wojenna w obozie”. 

(II Mojż. 32:17) 

Kto?  

(podaj imię)  

Jozue (0,5p.) 

Do kogo?  

(podaj imię) 

Mojżesza (0,5p.) 

Miejsce (podaj 

nazwę 

geograficzną):  

 Góra Horeb (ew. obóz pod górą Synaj) (0,5p.) 

Okoliczności:  
Kiedy Mojżesz wracał po otrzymaniu tablic z 

przykazaniami (0,5p.) 

„Dość tego! Cały bowiem zbór, 

wszyscy w nim są święci, i Pan 

jest wśród nich”. 

(IV Mojż. 16:3) 

Kto?  
Korach (0,5p.), Datan (0,5p.), Abiram (0,5p.), 

On (0,5p.) i 250 książąt Izraela (0,5p.) 

Do kogo?  

(podaj imiona) 

Mojżesza (0,5p.) i Aarona (0,5p.) 

Miejsce:  
Obóz w Kadesz (0,5p.), pustynia Paran (0,5p.) 

Okoliczności:  

Kiedy zbuntowali się przeciw Mojżeszowi i 

Aaronowi (0,5p.) i domagali się 

kapłaństwa(0,5p.) 

„Przestrzegaj każdego 

przykazania, które ja wam dziś 

nadaję”. 

(V Mojż. 27:1) 

Kto?  
Mojżesz (0,5p.) i starsi Izraela (0,5p.) 

Do kogo? 
Ludu (0,5p.) 

Miejsce:  

Obóz przed przekroczeniem Jordanu (0,5p.) 

(w. 2) w ziemi moabskiej (0,5p.) 

(VMojż.28:69) 

Okoliczności:  
Przypomnienie zakonu przed śmiercią 

Mojżesza (0,5p.) 
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C4. Do podanych wydarzeń dopisz nazwę pustyni, na której miało ono miejsce. Uwaga! W jednym 

przypadku podaj nazwę miejsca na skraju pustyni.  

 Pustynia  

Obozował tam Izrael, kiedy wrócili wywiadowcy, żeby 

opowiedzieć, co widzieli w Kanaanie. 

Paran (1p.) (IV Mojż. 12:16, 

IV Mojż. 13:26) 

Po tej pustyni wędrowali trzy dni i nie znaleźli wody. Szur (1p.) (II Mojż. 15:22) 

Tam Izrael postawił pierwszy obóz po wyruszeniu z 

Sukkot. 

Etam (1p.) (II Mojż. 13:20) 

Na tę pustynię dotarli pierwszego dnia trzeciego 

miesiąca od wyjścia z Egiptu. 

Synaj (1p.) (II Mojż. 19:1) 

Na tę pustynię przybyli piętnastego dnia drugiego roku 

po wyjściu z Egiptu. 

Sin (ew. Syn) (1p.) (II Mojż. 16:1) 

   

   

C5. Podaj wydarzenia, w których Aaron z Churem odegrali ważną rolę. Napisz na czym polegała ich 

rola.   

a) Podczas bitwy z Amalekitami (0,5p.) pod Refidim (0,5p.), na szczycie wzgórza (0,5p.), podłożyli 

Mojżeszowi kamień (0,5p.) i trzymali jego ręce (0,5p.), żeby zapewnić Izraelowi zwycięstwo 

(0,5p.). Stali tak do zachodu słońca (0,5p.). (II Mojż. 17:10-12) 

b) Stali na czele Izraela, gdy Mojżesz poszedł na górę Synaj (0,5p.). Zastępowali Mojżesza pod 

jego nieobecność (0,5p.). Mieli rozstrzygać każdą sprawę ludu (0,5p.). (II Mojż. 24:14) 

 

 

C6. Uzupełnij tabelę informacjami dotyczącymi kamieni szlachetnych znajdujących się na napierśniku 

Arcykapłana. (II Mojż. 28:15-21)   

 

Ile było kamieni na napierśniku 

Arcykapłana?  

12 (0,5p.) 

Co symbolizowały te kamienie? Liczbę/imiona plemion izraelskich (0,5p.) 

Co było wyryte na każdym 

kamieniu? 

Imię jednego z plemion izraelskich (0,5p.) 

Jak były ułożone kamienie? Cztery rzędy po trzy kamienie w każdym (0,5p.) 

Jakie kamienie znajdowały się w 

pierwszym rzędzie? 

Rubin (0,5p.), topaz (0,5p.), szmaragd (0,5p.) 

Jakie kamienie znajdowały się w 

drugim rzędzie? 

Karbunkuł (0,5p.), szafir (0,5p.), beryl (0,5p.) 

Jakie kamienie znajdowały się w 

trzecim rzędzie? 

Opal (0,5p.), agat (0,5p.), ametyst (0,5p.) 

Jakie kamienie znajdowały się w 

czwartym rzędzie? 

Chryzolit (0,5p.), onyks (0,5p.), jaspis (0,5p.) 
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C7. Uzupełnij zdania właściwymi liczbami. 

a) Faraon wziął 600 (1p.) dobranych wozów ścigających Izrael. (II Mojż. 14:7) 

b) Podczas plagi, po buncie Koracha, zginęło w obozie Izraela 14700 (1p.) ludzi. (IV Mojż. 17:14) 

c) 1 sykl to 20 (1p.) gerów. (II Mojż. 30:13) 

d) 1 omer to 10 (1p.) część efy. (II Mojż. 16:36) 

e) Izrael miał co 7 (1p.) lat zostawić ziemię odłogiem. (II Mojż. 23:11) 

f) Oczyszczenie ołtarza trwało 7 (1p.) dni. (II Mojż. 29:37) 

g) Wyświęcenie Aarona i jego synów trwało 7 (1p.) dni. (II Mojż. 29:35) 

h) Dar ofiarny dla Pana za życie, składany podczas spisu ludności wynosił 1/2 (1p.) sykla niezależnie 

od zamożności. (II Mojż. 30:15) 

 

 

C8. Do podanych wonności dopisz, wybierając z podanych poniżej, ile miary miał użyć Mojżesz do 

sporządzenia oleju do namaszczenia. Niektórych wonności dodawano tę samą ilość.  (II Mojż. 30:22-

24) 

250 łutów, 1 hin, 500 łutów 

 

Mirra 500 łutów (1p.) 

Cynamon 250 łutów (1p.) 

Trzcina 250 łutów (1p.) 

Kasja 500 łutów (1p.) 

Oliwa z oliwek 1 hin (1p.) 

 

 

C9. Które z podanych niżej przewinień, wg zakresu obowiązującego na konkurs, było karane śmiercią? 

Odpowiedź wskaż poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK lub NIE. 

 Tak Nie  

Śmiertelne uderzenie człowieka 

(0,5p.) 
  

 

Uderzenie ojca lub matki (0,5p.)    

Porwanie lub sprzedanie człowieka 

(0,5p.) 
  

 

Nieprzestrzeganie Paschy (0,5p.)   (IV Mojż. 9:13) 

Nie upilnowanie wołu, który zabił 

mężczyznę lub kobietę (0,5p.) 
  

 

Oddawanie potomstwa Molochowi 

(0,5p.) 
  

 

Cudzołóstwo z żoną swojego 

bliźniego (0,5p.) 
  

 

Cudzołóstwo mężczyzny z synową 

(0,5p.) 
  

 

Znieważenie Sabatu  (0,5p.) 

  
  

(II Mojż. 31:14) 
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Bluźnienie imieniu Pana (0,5p.)    

 

 

C10. Połącz wydarzenia z właściwymi okolicznościami, w których miały miejsce. Odpowiednie liczby 

wpisz do tabeli poniżej. Niektóre zdania mogą występować w kilku kategoriach. 

 

1. Mojżeszowi towarzyszyli Aaron, Nadab, Abihu i 70 starszych Izraela.  (II Mojż. 24:1.9) 

2. To wydarzenie miało miejsce u stóp góry Synaj.  (II Mojż. 19:1-3, II 

Mojż. 34:2.27-28) 

3. Mojżesz ze starszymi Izraela zwołali cały Izrael i nakazali ludowi 

przestrzeganie przykazań.  

(V Mojż. 27:1) 

4. Mojżesz otrzymał tablice zrobione i napisane przez Pana. (II Mojż. 32:16) 

5. Pan zstąpił w obłoku i przeszedł obok Mojżesza, a ten pochylił się do ziemi i 

złożył pokłon.  

(II Mojż. 34:5-8) 

6. Pan przypomina Mojżeszowi prawa, których ma przestrzegać lud.  (II Mojż. 34:10-

26) 

7. Mojżesz wyciosał tablice, na których Pan zapisał przykazania.  (II Mojż. 34:1) 

8. Mojżesz pokropił lud krwią na znak zawartego przymierza.  (II Mojż. 24:8) 

9. Mojżesz rano zbudował ołtarz.  (II Mojż. 24:4) 

10. To wydarzenie miało miejsce na polach moabskich.  (V Mojż. 28:69) 

11. Zapowiedź przekleństwa za nieprzestrzeganie przykazań.  (V Mojż. 29:19) 

12. Zapowiedź błogosławieństwa za przestrzeganie Bożych praw.  (II Mojż. 19:5-6,  

V Mojż. 29:19) 

13. Mojżesz ustawił 12 pomników dla 12 pokoleń Izraela.  (II Mojż. 24:4) 

14. Mojżesz czytał ludowi Księgę Przymierza.  (II Mojż. 24:7) 

15. Mojżesz przebywał na górze 40 dni i 40 nocy.  (II Mojż. 24:18,  

II Mojż. 34:28) 

16. Skóra na twarzy Mojżesza jaśniała, gdy wrócił do obozu.  (II Mojż. 34:29-

30) 

17. Mojżesz miał rano wstąpić sam na górę, żeby spotkać się z Panem. W tym 

czasie nikt nie mógł się pokazywać na stokach góry – także bydło.   

(II Mojż. 34:2-3) 
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Zawarcie przymierza i 

pierwsze tablice 

Odnowienie przymierza i 

drugie tablice 
Uzupełnienie przymierza  

1 (1p.) 2 (1p.) 3 (1p.) 

2 (1p.) 5 (1p.) 10 (1p.) 

4 (1p.) 6 (1p.) 11 (1p.) 

8 (1p.) 7 (1p.) 12 (1p.) 

9 (1p.) 15 (1p.)  

12 (1p.) 16 (1p.)  

13 (1p.) 17 (1p.)  

14 (1p.)   

15 (1p.)   
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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