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no 
 

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 27 punktów. 

5. W części C są pytania otwarte. Staraj się pisać wyraźnie! W sumie możesz zdobyć 73 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 105 punktów. 

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 5 p. 5 p. 7 p.  5 p. 5 p. 

     27 p. 

CZĘŚĆ C 

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

C1:C5 8 p. 12 p. 8 p. 6 p. 5 p. 

     39 p. 

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

C6:C10 11 p.  6 p. 7,5 p. 6 p. 3,5 

     34 p. 

RAZEM A+B+C: 105 p. 

UWAGA! KLUCZ ZAWIERA TYLKO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI 
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CZĘŚĆ A 

 

A1. O których z podanych plag jest napisane, że nie było ich w ziemi Goszen u Izraelitów? (II Mojż. 

8:22, II Mojż. 9:6.26, II Mojż. 11:7) 

 a) Plaga wrzodów, wody przemienione w krew, szarańcza i ciemności 

 b) Plaga komarów, żab, much, wody przemienione w krew i grad 

 c) Plaga much, śmierć pierworodnych, wyginięcia bydła i gradu (1 p.) 

 d) Plaga szarańczy, ciemności, wrzodów, wyginięcie bydła i śmierć pierworodnych 

Uwaga! W przypadku plagi ciemności pisze, że Izrael miał światło w swoich siedzibach, co nie oznacza, że 

nie dotknęła ich plaga ciemności, ale że im nie przeszkadzała (poradzili sobie); w pytaniu chodzi o wyraźny 

zapis. 

 

A2. Jaki rodzaj upraw nie został zniszczony plagą gradu? (II Mojż. 9:32) 

 a) Len i jęczmień 

 b) Żyto i pszenica 

 c) Pszenica i orkisz (1 p.) 

 d) Jęczmień i proso 

 

A3. Gdy Mojżesz wstąpił na górę Synaj, aby otrzymać kamienne tablice z przykazaniami, chwała Pańska 

okrywała tę górę na jakiś czas. Zaznacz odpowiedź opisującą te okoliczności. (II Mojż. 24:16) 

 a) 6 dni obłok okrywał górę, siódmego dnia Bóg przemówił do Mojżesza z obłoku (1 p.) 

 b) Przez 30 dni z góry unosił się dym i ogień 

 c) 5 dni obłok okrywał górę, po tym czasie Mojżesz otrzymał tablice z przykazaniami 

 d) Mojżesz czekał 3 dni, a cały Izrael pościł 

 

A4. W srebrne trąby mogli dąć: (IV Mojż. 10:8) 

 a) Wszyscy kapłani, sprawujący swój urząd 

 b) Lewici, którzy nieśli Namiot Zgromadzenia 

 c) Synowie Aarona, kapłani (1 p.) 

 d) Wszyscy z rodu Lewiego 

 

A5. Kiedy i jak często Mojżesz nakazał kapłanom odczytywać zakon? (V Mojż. 31:10) 

 a) Co trzy lata, w Święto Szałasów 

 b) Co siedem lat, w Święto Paschy 

 c) Co rok podczas Święta Plonów 

 d) Co siedem lat, w święto Szałasów (1 p.) 

 

 

CZĘŚĆ B 

 

B1. W których miejscach podczas plagi pojawiły się żaby? (II Mojż. 8:3-4) 

 a) Łoże faraona (1 p.) 

 b) Domy sług faraona (1 p.) 
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 c) Pola uprawne 

 d) Domy wszystkich mieszkańców Egiptu 

 e) Pałac faraona (1 p.) 

 f) Piece (1 p.) 

 g) Naczynia kamienne 

 h) Namioty niewolników  

 i) Dzieże (1 p.) 

 j) Ziemia Goszen 

 

B2. Jakie były okoliczności ucieczki Izraelitów przed pościgiem Egipcjan pod Pi-Hachirot? (II Mojż. 

14:19-25) 

 a) Anioł Boży stanął na tyłach Izraela (1 p.) 

 b) Słup obłoku stal się ciemnością dla Egipcjan (1 p.) 

 c) Gwałtowny wiatr zachodni 

 d) Rozstąpienie się morza (1 p.) 

 e) Popłoch w szeregach Egipcjan (1 p.) 

 f) Modlitwa Aarona i starszych Izraela 

 g) Mojżesz uderzył laską morze 

 h) Słup obłoku oddzielił Izraelitów od Egipcjan (1 p.) 

 

B3. Co w Namiocie Zgromadzenia miało być wykonane z samego złota? (II Mojż. 25:11-12.17-

18.25.31.39) 

 a) Ołtarz całopalenia 

 b) Wieniec na Skrzyni Świadectwa (1 p.) 

 c) Cztery pierścienie do Skrzyni Świadectwa (1 p.) 

 d) Cheruby (1 p.) 

 e) Stół na chleby pokładne 

 f) Wieniec na stole (1 p.) 

 g) Drążki do Skrzyni Świadectwa 

 h) Przybory do świecznika (1 p.) 

 i) Świecznik (1 p.) 

 j) Wieko Skrzyni Świadectwa (1 p.) 

 k) Drążki do ołtarza całopalenia 

 

B4. Na co mieli zwrócić uwagę wywiadowcy w ziemi kananejskiej? (IVMojż.13:17-20) 

 a) Czy lud, który tam mieszka jest liczny (1 p.) 

 b) Jaki jest wzrost ludzi, którzy tam mieszkają 

 c) Czy lud tej ziemi jest dobrze uzbrojony 

 d) Czy ziemia jest dobra (1 p.) 

 e) Czy miasta są warowne (1 p.) 

 f) Ile ludności mieszka w miastach 

 g) Czy gleba jest urodzajna (1 p.) 

 h) Czy jest tam woda zdatna do picia 

 i) Czy są tam drzewa (1 p.) 
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B5. O jednym z przykazań zostało napisane, że „nie jest dla ciebie ani za trudne ani za dalekie (…) Nie 

jest ono ani na niebie (…) Nie jest ono za morzem (…) Lecz bardzo blisko ciebie (…)”. Zaznacz jakie treści 

zawiera to przykazanie. (VMojż. 30:16.20) 

 a) Miłuj Pana, Boga twego (1 p.) 

 b) Słuchaj głosu Pana (1 p.) 

 c) Miłuj bliźniego swego 

 d) Przestrzegaj przykazań, ustaw i praw (1 p.) 

 e) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek 

 f) Lgnij do Pana (1 p.) 

 g) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić 

 h) Chodź drogami Pana (1 p.) 

 

 

CZĘŚĆ C 

 

C1. Uzupełnij wersety. 

a) „I usłyszał Bóg (0,5 p.) ich narzekania (0,5 p.). I wspomniał (0,5 p.) Bóg na swoje przymierze (0,5 

p.) z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem”. (II Mojż. 2:24) 

b) „Pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starcami (0,5 p.); pójdziemy z naszymi synami (0,5 p.) i 

naszymi córkami, z naszymi trzodami i z naszym bydłem (0,5 p.), gdyż mamy obchodzić święto (0,5 p.) 

Pana”. (II Mojż. 10:9) 

c) „Ja zaś zstąpię (0,5 p.) i będę tam mówił z tobą, i wezmę nieco z ducha (0,5 p.), który jest w tobie, i 

włożę w nich, i nieść (0,5 p.) będą wraz z tobą ciężar (0,5 p.) ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić”. (IV 

Mojż. 11:17) 

d) „I obrzeże (0,5 p.) Pan, Bóg twój, twoje serce (0,5 p.) i serce twego potomstwa (0,5 p.), abyś 

miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy swojej, abyś żył (0,5 p.)”. (V Mojż. 30:6) 

 

C2. Uzupełnij tabelę podając wskazane informacje.  

  Odpowiedź 

„Pan za was walczyć będzie, wy 

zaś milczcie!” (II Mojż. 14:14) 
Kto? (Podaj imię) Mojżesz (0,5 p.) 

Do kogo? Do ludu izraelskiego (0,5 p.) 

Miejsce: 
Pi-Hachirot (0,5 p.), naprzeciw Baal-Safon 

(0,5 p.) 

Okoliczności:  
Po wyjściu z Egiptu, gdy nadciągali do obozu 

Egipcjanie (0,5 p.) 

„Jeżeli pilnie słuchać będziesz 

głosu Pana, Boga twego, i 

czynić będziesz to, co prawe w 

oczach jego, i jeżeli zważać 

będziesz na przykazania jego, i 

strzec będziesz wszystkich 

przepisów jego, to żadną 

Kto?  Pan (Bóg) (0,5 p.) 

Do kogo? (Podaj 

imię) 
Do Mojżesza (0,5 p.) 

Miejsce:  Mara (0,5 p.) 

Okoliczności:  
Gdy lud izraelski zatrzymał się w Mara i nie 

mógł pić wody, bo była gorzka (0,5 p.) 
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chorobą, którą dotknąłem Egipt, 

nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, 

twój lekarz”. (II Mojż. 15:26) 

„Weź jeden dzban i włóż do 

niego pełny omer manny, i 

postaw go przed Panem, aby ją 

przechować dla przyszłych 

pokoleń waszych”. (II Mojż. 

16:33) 

Kto? (podaj imię)   Mojżesz (0,5 p.) 

Do kogo? (podaj 

imię)  
Aarona (0,5 p.) 

Miejsce: 
Pustynia Sin (0,5 p.),  pom. Elim a Synajem 

(0,5 p.) 

Okoliczności:  
Po tym jak Bóg zesłał pierwszy raz mannę 

(0,5 p.) 

„Widzieliśmy też tam 

olbrzymów, synów Anaka, z 

rodu olbrzymów, i 

wydawaliśmy się sobie w 

porównaniu z nimi jak 

szarańcza, i takimi też byliśmy 

w ich oczach”. (IV Mojż. 13:33) 

Kto?  
Wywiadowcy do ziemi kanaanejskiej (0,5 p.),  

bez Kaleba i Jozuego (0,5 p.)   

Do kogo? Do ludu (0,5 p.) 

Miejsce:  Pustynia Paran (0,5 p.), Kadesz (0,5 p.) 

Okoliczności:  
Wywiadowcy po powrocie z ziemi 

kananejskiej (0,5 p.) 

„To jest ziemia, którą 

przysiągłem Abrahamowi, 

Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: 

Twojemu potomstwu dam ją; 

pokazałem ci ją naocznie, lecz 

do niej nie wejdziesz”. (V Mojż. 

34:4) 

Kto?  Pan (Bóg) (0,5 p.) 

Do kogo? (podaj 

imię) 
Do Mojżesza (0,5 p.) 

Miejsce:  Góra Nebo (0,5 p.) 

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

 

C3. Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.  

 Prawda Fałsz  

Pierwszym synem Mojżesza był Gerszom. (1 p.) 
  

(II Mojż. 2:22) 

Mięso spożyte podczas Paschy mogło być upieczone na ogniu 

lub ugotowane w wodzie. (1 p.) 
  

(II Mojż. 12:9) 

Omer jest dziesiątą częścią efy. (1 p.) 
  

(II Mojż. 16:36) 

Pierwsze kamienne tablice, które Mojżesz otrzymał od Pana 

zapisane były przez Mojżesza. (1 p.) 
  

(II Mojż. 31:18) 

Mojżesz był najskromniejszym ze wszystkich ludzi. (1 p.) 
  

(IV Mojż. 12:3) 

Aaron umarł na górze Chorma. (1 p.) 
  

(IV Mojż. 20:27-

28) 

Synowie Lewiego nosili Skrzynię Przymierza. (1 p.) 
  

(V Mojż. 31:9) 

Mojżesz umarł na górze Nebo. (1 p.) 
  

(V Mojż. 34:1.5) 
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C4. Dopisz do podanych osób funkcje, jakie pełniły. 

Osoba Funkcja  

Eleazar Kapłan (1 p.) (IV Mojż. 20:28) 

Pua Położna (1 p.) (II Mojż. 1:15) 

Miriam Prorokini (1 p.) (II Mojż. 15:20) 

Jetro Kapłan (1 p.) (II Mojż. 18:1) 

Aaron Kapłan (1 p.) (II Mojż. 28:3) 

Szifra Położna (1 p.) (II Mojż. 1:15) 

 

C5. Uszereguj we właściwej kolejności wydarzenia mające miejsce podczas powołania Mojżesza. Wpisz 

w kratkę po lewej stronie liczby od 1 do 10 (1 – wydarzenie najwcześniejsze). (II Mojż. 3:1-4:17)  

Uwaga! Punkty przyznawane są tylko w dwóch przypadkach. 1) Poprawne ułożenie wszystkich wydarzeń – 5 

p. 2) Poprawne ułożenie pięciu kolejno występujących po sobie wydarzeń – 2,5 p. W pozostałych 

przypadkach – 0 p.  

Bóg nakazuje Mojżeszowi zdjąć sandały. 
3 

Bóg mówi, że Aaron będzie ustami Mojżesza. 
9 

Mojżesz pasie trzodę swojego teścia. 
1 

Bóg każe wziąć Mojżeszowi laskę, którą ma czynić znaki. 
10 

Mojżeszowi ukazuje się anioł Pański w płomieniu ognia. 
2 

Mojżesz mówi: Proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem  nim dawniej, nie 

jestem nim teraz, dokąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. 
7 

Bóg mówi: Jestem, który jestem (…) Tak powiedz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do 

Was! 
4 

Pan rozgniewał się na Mojżesza. 
8 

Ręka Mojżesza pokrywa się trądem i jest biała jak śnieg. 
6 

Mojżesz ucieka przed wężem. 
5 

 

C6. Uzupełnij tabelę podanymi liczbami.  

1, 10, 12, 30, 30, 40, 40, 70, 120, 430, 600000 

 

W tej liczbie wyruszyli synowie izraelscy z Ramses do 

Sukkot. 

600000 

(1 p.) 

(II Mojż.12:37) 

Tyle było plag egipskich. 10 (1 p.) (II Mojż.7:14-

12:36) 
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Tyle lat trwał pobyt Izraelitów w Egipcie. 430 (1 

p.) 

(II Mojż.12:40) 

Tyle nocy wiał wiatr, który cofnął Morze Czerwone. 1 (1 p.) (II Mojz.14:21) 

Tyle było źródeł wody w Elim. 12 (1 p.) (II Mojż.15:27) 

Tyle było palm w Elim. 70 (1 p.) (II Mojż.15:27) 

Po tylu dniach wrócili wywiadowcy z ziemi obiecanej. 40 (1 p.) (IV 

Mojż.13:25) 

Tyle lat wędrował lud izraelski po pustyni zanim wszedł do 

ziemi obiecanej. 

40 (1 p.) (IV 

Mojż.14:33) 

Tyle dni lud izraelski opłakiwał Aarona po śmierci. 30 (1 p.) (IV 

Mojż.20:29) 

Tyle lat żył Mojżesz. 120 (1 

p.) 

(V Mojż.34:7) 

Tyle dni lud izraelski opłakiwał Mojżesza. 30 (1 p.) (V Mojż.34:8) 

 

C7. Uzupełnij tabelę i odpowiedz na pytania dotyczące Paschy. 

a) Czy poniższe osoby mogły brać udział w ofierze paschalnej? Zaznacz właściwą odpowiedź. 

 Tak Nie  

Nieobrzezany cudzoziemiec (0,5 p.) 
  

(II Mojż. 12:48) 

Niewolnik nabyty za pieniądze, obrzezany 

(0,5 p.) 
  

(II Mojż. 12:44) 

Najemnik (0,5 p.) 
  

(II Mojż. 12:45) 

Izraelita (0,5 p.) 
  

(II Mojż. 12:46) 

 

b) Pan zezwolił Izraelitom na obchodzenie Paschy w innym terminie. (IV Mojż. 9:10-12) 

a. Kto mógł spożyć Paschę w innych czasie niż wszyscy?    

- Ci, którzy stali się nieczystymi przez zetknięcie ze zwłokami ludzkimi (1 p.) 

- Ci, którzy byli w podróży (1 p.) 

b. Kiedy mogli obchodzić Paschę? 

- Mieli ją obchodzić w drugim miesiącu 14 dnia (1 p.) 

c. Jakie przepisy ich wówczas obowiązywały? 

- Obowiązywały ich wszystkie przepisy dotyczące Paschy (1 p.) 
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C8. Uzupełnij tabelę podanymi imionami. 

Jochebet, Abihu, Nadab, Syp(p)ra, Mojżesz, Mojżesz, Eleazar, Aaron, Aaron, Amram, Eliszeba, 

Gerszom, Miriam, Eliezer, Itamar 

 

Mąż Żona Syn/córka  

Amram (0,5 p.) Jochebed (0,5 p.) Miriam (0,5 p.), Aaron (0,5 

p.), Mojżesz (0,5 p.) 

(II Mojż. 2:4,  

6:20, 15:20) 

Mojżesz (0,5 p.) Syp(p)ora (0,5 p.) Gerszom (0,5 p.), Eliezer 

(0,5 p.) 

(II Mojż. 18:3-4) 

Aaron (0,5 p.) Eliszeba (0,5 p.) Nadab (0,5 p.), Eleazar (0,5 

p.), Abihu (0,5 p.), Itamar 

(0,5 p.) 

(II Mojż. 28:1) 

 

C9. Podaj dwa przykłady, gdy Mojżesz uzyskał pomoc w prowadzeniu narodu. 

Kto wyszedł z inicjatywą 

pomocy? 

Kto i kogo miał wyznaczyć 

do pomocy Mojżeszowi? 

Na czym miała polegać 

pomoc dla Mojżesza? 

 

Jetro (Reguel, teść 

Mojżesza) (1 p.) 

Mojżesz miał ustanowić 

przełożonych (sędziów) 

nad 1000, 100, 50 i 10 (1 

p.) 

Wyznaczeni sędziowie 

(przełożeni) mieli sądzić 

lud we wszystkich 

pomniejszych sprawach 

(0,5 p.); tylko trudne 

sprawy miały trafiać do 

Mojżesza (0,5 p.) 

(II Mojż. 

18:21-22) 

Bóg (1 p.) Mojżesz miał wybrać 70 

starszych (1 p.) 

Mieli nieść ciężar ludu 

razem z Mojżeszem (1 p.) 

(IV Mojż. 

11:16-17) 

 

C10. Uszereguj we właściwej kolejności porządek wkładania szat na Aarona. Wpisz w kratkę po lewej 

stronie liczby od 1 do 7 (1 – część wkładana najwcześniej). (II Mojż. 29:5-6) 

Uwaga! Punkty przyznawane są tylko w dwóch przypadkach. 1) Poprawne ułożenie porządku wkładania 

szat – 3,5 p. 2) Poprawne ułożenie czterech kolejno występujących po sobie szat – 2 p. W pozostałych 

przypadkach – 0 p.  

 

Efod 
3 

Diadem 
7 

Tunika 
1 

Napierśnik 
4 

Płaszcz 
2 

Zawój 
6 

Pas (przepaska) 
5 

 


