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Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu konkursowego wypełnij dane na pierwszej stronie oraz 

przeczytaj Instrukcję znajdującą się poniżej. 
 

Imię:                   

Nazwisko:                   

Nazwa Zboru/Placówki:                   

                   

Województwo:                   
 

Instrukcja: 

1. Test składa się z 20 pytań. 

2. Na napisanie testu przeznaczone jest 60 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 71 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, a następnie zaznacz 

prawidłową odpowiedź. 
 . 

Przykład:       a) Święto Losów 
 

7. W całym teście możesz zdobyć 100 punkty. 

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

Wypełnia Komisja Konkursowa 

CZĘŚĆ A 

Pyt. A1 Pyt. A2 Pyt. A3 Pyt. A4 Pyt.A5 Razem  

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

     5 p. 

CZĘŚĆ B 

Pyt. B1 Pyt. B2 Pyt. B3 Pyt. B4 Pyt.B5 Razem  

B 4 p. 4 p. 5 p. 5 p. 6 p. 

     24 p. 

CZĘŚĆ C 

Pyt. C1 Pyt. C2 Pyt. C3 Pyt. C4 Pyt.C5 Razem  

C1:C5 9 p. 8,5 p. 4,5 p. 3 p. 9 p. 

     34 p. 

Pyt. C6 Pyt. C7 Pyt. C8 Pyt. C9 Pyt.C10 Razem 

C6:C10 15 p. 7 p. 5 p. 8 p. 2 p. 

     37 p. 

RAZEM A+B+C: 100 p. 

UWAGA! KLUCZ ZAWIERA TYLKO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI 
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CZĘŚĆ A 

 

A1. Jakie święto miało być obchodzone w Izraelu na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej? (II Mojż. 

12:17) 

 a) Święto Plonów 

 b) Święto Żniw 

  c) Święto Przaśników (1 p.)   

 d) Sabat 

 

A2. Gdzie po raz pierwszy Bóg dał Izraelitom mannę? (II Mojż. 16:1) 

 a) Na pustyni Synaj 

 b) Na pustyni Red 

 c) Na pustyni Szur 

 d) Na pustyni Sin (1 p.) 

 

A3. Jakie zwierzęta miały być złożone na ofiarę, gdy poświęcono Aarona i jego synów na kapłanów? (II 

Mojż. 29:1) 

 a) Jeden baran, jeden kozioł i jeden cielec 

 b) Dwa młode cielce i jeden kozioł 

 c) Jeden młody cielec i dwa barany bez skazy (1 p.)   

 d) Dwa barny jednoroczne bez skazy i jeden cielec 

  

A4.  Bóg zesłał jadowite węże ponieważ: (IV Mojż. 21:5) 

 a) Lud narzekał na jedzenie (1 p.)  

 b) Lud zbuntował się przeciw Mojżeszowi 

 c) Lud narzekał na trudy podróży 

 d) Lud zaczął czcić bóstwa edomskie 

 

A5. Mojżesz przed śmiercią błogosławił każde pokolenie. O kim powiedział, że będzie ulubieńcem 

swoich braci? (V Mojż. 33:24) 

 a) Beniaminie 

 b) Aszerze (1 p.)    

 c) Józefie 

 d) Lewim 

 

 

CZĘŚĆ B 

 

B1. W jednej z plag Bóg zamienił wodę w krew. Zaznacz gdzie pojawiła się krew? (II Mojż. 7:19) 

 a) W kanałach (1 p.) 

 b) W rzekach (1 p.) 

 c) W naczyniach kamiennych (1 p.) 

 d) W morzu 
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 e) W naczyniach złotych 

 f) W zalewach (1 p.) 

 

B2. Zaznacz jacy mieli być mężowie wybrani do pomocy Mojżeszowi w sądzeniu ludu. (II Mojż. 18:21-

22) 

 a) Obdarzeni mądrością 

 b) Roztropni 

 c) Dzielni (1 p.) 

 d) Godni zaufania (1 p.) 

 e) Umiejący władać mieczem 

 f) Nieprzekupni (1 p.) 

 g) Bogobojni (1 p.) 

 h) W wieku powyżej 30 lat 

 

B3. Zaznacz właściwe składniki używane do wyrobu wonnego olejku do namaszczania. (II Mojż. 30:23-

24) 

 a) Mirra (1 p.) 

 b) Olej z pestek winogron 

 c) Olej różany 

 d) Kardamon 

 e) Cynamon (1 p.) 

 f) Trzcina (1 p.) 

 g) Kasja (1 p.) 

 h) Oliwa z oliwek (1 p.) 

 i) Trawa cytrynowa 

 j) Drzewo sandałowe 

 

B4. Co powiedzieli o ziemi obiecanej zwiadowcy wysłani przez Mojżesza? (IV Mojż. 13:27-33, 14:7-9)  

 a) Że jest to ziemia bardzo dobra (1 p.) 

 b) Że lud jest mocny ale nieliczny 

 c) Że miasta są obwarowane, ale do zdobycia 

 d) Że ziemia opływa w mleko i miód (1 p.) 

 e) Że ziemia pożera mieszkańców (1 p.) 

 f) Że mieszkają tam potomkowie Kaina 

 g) Że miasta są bardzo wielkie (1 p.) 

 h) Że lud jest mocny (1 p.) 

 i) Że domy są zbudowane z kamienia 

 

B5. Jakie czynności miał wykonać lud Izraela po przekroczeniu Jordanu i wejściu do ziemi obiecanej? (V 

Mojż. 27:2-7) 

 a) Złożyć na ofiarę 12 jednorocznych cielców 

 b) Ustawić wielkie kamienie (1 p.) 

 c) Zbudować ołtarz z kamieni nieciosanych (1 p.) 

 d) Odśpiewać hymn na cześć Pana, że jest wielki, a jego łaska trwa na wieki 

 e) Złożyć ofiary całopalne (1 p.) 

 f) Zebrać 12 kamieni w stos 
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 g) Pochować zwłoki Józefa 

 h) Złożyć ofiary pojednania (1 p.) 

 i) Rozłożyć się obozem i świętować siedem dni 

 j) Jeść i weselić się przed Panem  (1 p.) 

 k) Kamienie pobielić wapnem  (1 p.) 

 

 

CZĘŚĆ C 

 

C1. Uzupełnij wersety. 

a) „I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą (0,5 p.) w twarz (0,5 p.), tak jak człowiek rozmawia ze 

swoim przyjacielem (0,5 p.), po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa (0,5 p.) jego, 

Jozue (0,5 p.), syn Nuna, nie oddalał się z Namiotu (0,5 p.)”. (II Mojż. 33:11)      

b) „Pan jest mocą i pieśnią (0,5 p.) moją, i stał się zbawieniem (0,5 p.) moim. On Bogiem moim, 

przeto go uwielbiam (0,5 p.); On Bogiem ojca mojego, przeto go wysławiam (0,5 p.)”. (II Mojż. 15:2) 

c) „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie (0,5 p.) i dobro oraz śmierć i zło (0,5 p.); gdyż ja nakazuję ci 

dzisiaj, abyś miłował (0,5 p.) Pana, Boga twego, chodził jego drogami (0,5 p.) i przestrzegał jego 

przykazań (0,5 p.), ustaw i praw, abyś żył (0,5 p.) i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił 

(0,5 p.) w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść (0,5 p.)”. (V Mojż. 30:15-16) 

 

C2. Uzupełnij tabelę podając wskazane informacje.  

  Odpowiedź 

„Któż cię ustanowił 

przełożonym i sędzią nad 

nami?” (II Mojż. 2:14) 

 

Kto? 
Hebrajczyk (mąż hebrajski) (0,5 p.) 

Do kogo? (Podaj 

imię) 

Mojżesz (0,5 p.) 

Miejsce: (podaj kraj) 
Egipt (0,5 p.) 

Okoliczności:  
Kiedy Mojżesz zaingerował w kłótnię dwóch 

Hebrajczyków (0,5 p.) 

„Stanie się według życzenia 

twego, abyś poznał, że Pan, Bóg 

nasz, nie ma sobie równego”. 

(II Mojż. 8:10) 

Kto? (Podaj imię) 
Mojżesz (0,5 p.) 

Do kogo?  
Faraon (król Egiptu) (0,5 p.) 

Miejsce: (podaj kraj)  
Egipt (0,5 p.) 

Okoliczności:  
Kiedy faraon chciał usunięcia plagi żab na 

następny dzień (0,5 p.) 

„Mów ty z nami, a będziemy 

słuchali; a niech nie przemawia 

do nas Bóg, abyśmy nie 

pomarli”. (II Mojż. 20:19) 

Kto?  
Lud (Hebrajczycy, Izraelici)  (0,5 p.) 

Do kogo? (podaj 

imię)  

Mojżesz (0,5 p.) 

Miejsce: (podaj 

nazwę geograficzną) 

(U stóp) góry Synaj  (0,5 p.) 
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Okoliczności:  
Po otrzymaniu 10 przykazań  (0,5 p.) 

„Oto bliskie już są dni twojej 

śmierci”. (V Mojż. 31:14) 
Kto?  

Pan (Bóg) (0,5 p.) 

Do kogo? (podaj 

imię) 

Mojżesz (0,5 p.) 

Miejsce: (podaj 

nazwę)  

Obóz Izraela (0,5 p.) w ziemi moabskiej  (0,5 

p.) (V Mojż. 32:49) 

Okoliczności:  
Tuż przed śmiercią Mojżesza (0,5 p.) 

 

C3. Uzupełnij tabelę wpisując brakujące imiona ojców lub dzieci. 

Ojcowie Dziecko/i  

Mojżesz Gerszom (0,5 p.), Eliezer (0,5 p.) 
(II Mojż. 18:3-4) 

Aaron (0,5 p.) Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar 
(II Mojż. 28:1) 

Amram (0,5 p.) Miriam, Mojżesz, Aaron 
(II Mojż. 2:4, 6:20) 

Jetro/Reguel Syp(p)ora (0,5 p.), Chobab  (0,5 p.) 
(II Mojż. 2:18-21,  

IV Mojż. 10:29) 

Eleazar (0,5 p.) Pinechas 
(II Mojż. 6:25) 

Nun Jozue (0,5 p.) 
(IV Mojż. 14:6) 

Jefunne (0,5 p.) Kaleb 
(IV Mojż. 14:6) 

   

C4. Wymień, jakie umiejętności posiadał Besalel, którego Pan powołał do prac przy budowie Przybytku 

obdarzając mądrością, poznaniem, rozumem, zręcznością w rzemiośle. (II Mojż. 31:4-5)  

a) pomysłowość w wyrobach ze: 

- złota (0,5 p.) 

- srebra (0,5 p.) 

- miedzi (0,5 p.) 

b) szlifowanie drogi/szlachetnych kamieni (0,5 p.) 

c) snycerstwo (0,5 p.) 

d) wszelka artystyczna robota (0,5 p.) 

 

C5. Wpisz we właściwe miejsca nazwy poszczególnych części szat kapłańskich Aarona. (II Mojż. 

28:4.7.33.36) 

napierśnik, efod, pas, płaszcz, zawój, tunika haftowana, naramienniki, diadem, dzwonki i jabłka granatu 
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C6. Uzupełnij i uszereguj we właściwej kolejności Przykazania, które dał Pan. Wpisz w kratkę po prawej 

stronie liczby od 1 do 10 (1 – pierwsze Przykazanie). (II Mojż. 20:2-17) 

Uwaga! Za poprawnie ułożoną kolejność wszystkich przykazań przyznawane są 2 p. W przypadku 

jakiegokolwiek błędu w kolejności 0 p. Punkty za uzupełnienie brakujących słów przyznawane są oddzielnie. 

Nie cudzołóż. (1 p.) 
7 

Pamiętaj o dniu sabatu (0,5 p.), aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał 

wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał 

żadnej pracy (0,5 p.) ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja 

służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 

sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia 

odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 

4 

Napierśnik (1 p.) 

Tunika haftowana (1 p.) 

Zawój (1 p.) 
Diadem (1 p.) 

Dzwonki jabłka granatu (1 p.) 

Naramienniki (1 p.) 

Płaszcz (1 p.) 

Efod (1 p.) 

Pas (1 p.) 
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Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej (0,5 p.) czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na 

ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał (0,5 p.) i nie 

będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym (0,5 p.), który karze 

winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A 

okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają (0,5 p.) 

moich przykazań. 

2 

Nie nadużywaj (0,5 p.) imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary (0,5 p.) 

tego, który nadużywa (0,5 p.) imienia jego.  
3 

Nie pożądaj domu (0,5 p.) bliźniego swego, nie pożądaj żony (0,5 p.) bliźniego swego ani 

jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy (0,5 p.), która 

należy do bliźniego twego. 

10 

Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo (0,5 p.) trwały twoje dni (0,5 p.) w ziemi, którą 

Pan, Bóg twój, da tobie.  
5 

Nie zabijaj (1 p.). 
6 

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej (0,5 p.), z domu niewoli. 

(0,5 p.). Nie będziesz miał innych bogów obok mnie (1 p.). 
1 

Nie kradnij (1 p.). 
8 

Nie mów fałszywego świadectwa (1 p.) przeciw bliźniemu swemu. 
9 

   

C7. Wymień i ułóż w odpowiedniej kolejności (zaczynając od najwcześniejszej) plagi, jakie spadały na 

Egipt. (II Mojż 7:14-12.36) 

Uwaga! Punkty przyznawane oddzielnie za wymienienie plag i ułożenie ich we właściwej kolejności. 1) Za 

wymienienie wszystkich plag – 2 p. Za wymienienie 5-9 plag – 1 p. Za wymienienie 0-4 plag – 0 p. 2) Za 

poprawnie ułożoną kolejność wszystkich plag - 5 p. Za poprawne ułożenie pięciu kolejno występujących po 

sobie plag – 2,5 p. W pozostałych przypadkach – 0 p. 

1. Wody Nilu zamienione w krew     

2. Plaga żab 

3. Plaga komarów 

4. Plaga much 

5. Wyginięcie bydła egipskiego 

6. Plaga wrzodów 

7. Plaga gradu 

8. Szarańczy 

9. Plaga ciemności 

10. Śmierć pierworodnych 

 

C8. Spośród podanych odpowiedzi zaznacz (wpisując znak X w kratkę z lewej strony) te, które opisują 

wydarzenia mające miejsce pod górą Synaj. 

 
Powołanie Mojżesza. (1 p.) (II Mojż. 3:1) 

 
Do obozu przylatują przepiórki.  

 
Lud otrzymuje wodę ze skały. (1 p.) (II Mojż. 17:6)  
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Bunt Korach i jego zwolenników.  

 
Mojżesz otrzymuje drugie tablice przykazań. (1 p.) (II Mojż. 34:1-2) 

 
Mojżesz otrzymuje pierwsze tablice przykazań.  (1 p.) (II Mojż. 19:3) 

 
Lud sporządził sobie złotego cielca. (1 p.) (II Mojż. 32:1) 

 
Ogień Pana pochłonął skraj obozu.  

 

C9. Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.  

 Prawda Fałsz  

Teściem Mojżesza był kapłan Moabitów. (1 p.) 
  

(II Mojż. 2:16.21) 

Nad wyjściem Izraelitów z Egiptu czuwał Pan. (1 p.) 
  

(II Mojż. 12:42) 

Tylko Aaron miał nosić tunikę i pas. (1 p.) 
  

(II Mojż. 28:40) 

Wszyscy kapłani mieli zakładać lniane spodnie. (1 p.) 
  

(II Mojż. 28:42) 

Hebron został zbudowany 7 lat przed Soan w Egipcie. (1 p.) 
  

(IV Mojż. 13:22) 

Izrael ruszał w drogę, gdy obłok zakrywał Namiot 

Świadectwa. (1 p.) 
  

(IV Mojż. 9:17) 

Ołtarz na górze Ebal miał być zbudowany z kamieni 

pobielonych wapnem. (1 p.) 
  

(V Mojż. 27:4) 

Synowie izraelscy opłakiwali Mojżesza na stepach moabskich. 

(1 p.) 
  

(V Mojż. 34:8) 

 

C10. Z jakich kamieni nie mógł być zbudowany ołtarz Pana i dlaczego? Dlaczego nie można było 

wchodzić do niego po stopniach? (II Mojż. 20:26) 

- Ołtarz nie mógł być zbudowany z kamieni ociosanych, ponieważ to by go zbezcześciło. (1 p.) 

- Nie można było wchodzić do ołtarza po stopniach, aby nie odsłoniła się nagość. (1 p.) 


