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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 przeznaczonych 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 się 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.  

6. W części B są pytania 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.  

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

unieważnione.  
8. W całym teście możesz zdobyć 97 punktów. 

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

Wypełnia Centralna Komisja Konkursowa 

Imię: Punktacja 

            CZĘŚĆ A CZĘŚĆ B 

            A1 1 p.  p. B1 2 p.  p. 

Nazwisko: A2 1 p.  p. B2 3 p.  p. 

            A3 1 p.  p. B3 4 p.  p. 

            A4 1 p.  p. B4 3 p.  p. 

Zbór: A5 1 p.  p. B5 3 p.  p. 

            A6 1 p.  p. B6 3 p.  p. 

            Razem A 6 p. Razem B 18 p. 

            CZĘŚĆ C 

Województwo: C1 11 p.  p. C6 4 p.  p. 

            C2 7 p.  p. C7 5 p.  p. 

            C3 8 p.  p. C8 12 p.  p. 

Podpisy osób sprawdzających C4 17 p.  p. Razem C 73 p. 

   C5 9 p.  p. A+B+C 97 p. 
  

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 E 

A1      

A2      

A3      

A4      

A5      

A6      

 

 

CZĘŚĆ B 

 Odpowiedzi 

Nr pytania  A B C D E F G H I 

B1       
   

B2       
   

B3         
 

B4       
   

B5          

B6       
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CZĘŚĆ A 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi  

 

A1. Dokończ słowa Pana Jezusa: „Jeżeli wytrwacie w słowie moim…”: 

a) …proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam 

b) …nie ujrzycie śmierci na wieki 

c) …prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi (J 8:31-

31) (1 p.) 

d) …macie żywot wieczny i przeszliście ze śmierci do żywota 

e) …tego umiłuje mój Ojciec 

 

A2. W jakim języku przemówił Jezus do Saula na drodze do Damaszku?  

a) Greckim 

b) Łacińskim 

c) Fenickim 

d) Hebrajskim (Dz 26:14) (1 p.) 

 

A3. Według ewangelisty Marka gąbka napełniona octem podana została ukrzyżowanemu Jezusowi na: 

a) włóczni setnika 

b) trzcinie (Mk 15:36) (1 p.) 

c) gałęzi z drzewa cedrowego 

d) gałęzi drzewa akacjowego 

 

A4. Słowa proroctwa: „lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął” 

wypowiedział: 

a) Annasz  

b) Kaifasz (J 11:49-51) (1 p.) 

c) Józef z Arymatii 

d) Nikodem 

e) jeden ze sług arcykapłanów 

 

A5. Według słów Jezusa: „Jeśli ktoś chodzi w nocy potknie się, bo…”:  

a) …nie zna prawdy  

b) …noc jeszcze nie przeminęła  

c) …żyje w ciemności 

d) …nie ma w sobie światła (J 11:10) (1 p.)  

e) …nie jest synem światłości 

 

A6. Świadkowie wniebowstąpienia Pana Jezusa pochodzili z: 

a) Judei 

b) Galilei (Dz 1:11) (1 p.) 

c) Samarii 

d) Perei 

e) Idumei  
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CZĘŚĆ B 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na Kartę odpowiedzi  

 

B1. Wskaż polecenia, jakich udzielił apostołom Jezus spożywając z nimi posiłek po swoim 

zmartwychwstaniu? 

a) Idąc na cały świat głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu 

b) Oczekujcie obietnicy Ojca zesłania Ducha Świętego (Dz 1:4-5) (1 p.) 

c) Na chorych ręce nakładajcie 

d) Chrzcijcie ludzi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego 

e) Nie oddalajcie się od Jerozolimy (Dz 1:4) (1 p.) 

f) Idźcie i zanieście ludowi słowa, które dażą życiem 

 

B2. W jaki sposób Jan Chrzciciel nazywał Pana Jezusa? 

a) Syn człowieczy  

b) Baranek Boży (J 1:29:36) (1 p.) 

c) Święty Boży 

d) Syn Boży (J 1:34) (1 p.) 

e) Oblubieniec (J 3:29) (1 p.) 

f) Mistrz 

 

B3. Jakiego rodzaju porównania użyto w księdze Izajasza względem Pana Jezusa? 

a) Latorośl (Iz 53:2) (1 p.) 

b) Trzcina  

c) Korzeń (Iz 53:2) (1 p.) 

d) Jagnię (Iz 53:7) (1 p.) 

e) Gwiazda poranna 

f) Owca (Iz 53:7) (1 p.) 

g) Źródło życia 

h) Krzew winny 

 

B4. Wskaż cechy dobrego pasterza, o których wspominał Pan Jezus. 

a) Kładzie swoje życie za owce (J 10:11) (1 p.) 

b) Dba o to, aby owce miały życie, choć nie w obfitości 

c) Ma owce tylko w jednej owczarni 

d) Zna imiona wszystkich swoich owiec (J10:3) (1 p.) 

e) Podąża za stadem swoich owiec 

f) Jego owce potrafią rozpoznać jego głos (J 10:4.14) (1 p.) 

 

B5. Jakich przykazań Pan Jezus nie przywołał w rozmowie z człowiekiem, który padł przed nim na kolana i 

zapytał: „Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?” 

a) Nie zabijaj 

b) Nie cudzołóż 

c) Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego (Mk 10:17-22) (1 p.) 

d) Nie kradnij  
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e) Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego (Mk 10:17-22) (1 p.) 

f) Pamiętaj o dniu sabatu (Mk 10:17-22) (1 p.) 

g) Nie zeznawaj fałszywie  

h) Nie oszukuj 

i) Czcij swego ojca i matkę 

 

B6. W jaki sposób Pan Jezus określał Ducha Świętego? 

a) Pocieszyciel (J 14:26) (1 p.) 

b) Duch Świadectwa 

c) Duch Prawdy (J 15:26; J 16:13) (1 p.) 

d) Duch Najwyższego 

e) Duch Wszechmocny 

f) Rzeki wody żywej (J 7:38-39) (1 p.) 

 

 

CZĘŚĆ C 

 

C1. Uzupełnij wersety. 

a) „…ale weźmiecie moc Ducha Świętego (0,5p.), kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami 

(0,5p.) w Jerozolimie (0,5p.) i w całej Judei (0,5p.), i w Samarii (0,5p.), i aż po krańce ziemi 

(0,5p.)”. (Dz 1:8) 

b) „A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością (0,5p.) świata; kto idzie 

(0,5p.) za mną, nie będzie chodził (0,5p.) w ciemności (0,5p.), ale będzie miał światłość żywota 

(0,5p.)”. (J 8:12) 

c) „Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie (0,5p.) w słowie (0,5p.) 

moim, prawdziwie uczniami (0,5p.) moimi będziecie i poznacie prawdę (0,5p.), a prawda (0,5p.) 

was wyswobodzi (0,5p.)”. (J 8:31-32) 

d) „Nowe przykazanie (0,5p.) daję wam, abyście się wzajemnie miłowali (0,5p.), jak Ja was 

umiłowałem (0,5p.); abyście się i wy wzajemnie miłowali (0,5p.). Po tym wszyscy poznają, żeście 

uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną (0,5p.) mieć będziecie”. (J 13:34 -35) 

 

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

Prawda Fałsz 

1.  Pan Jezus uzdrowił z gorączki matkę Piotra. (1 p.)   Mr 1:9 

2.  
Izajasz w proroctwie o Mesjaszu pisze, że swym wyglądem 

wzbudzać będzie podziw. (1 p.)      
  Iz 53:2 

3.  

W czasie pomiędzy zmartwychwstaniem a 

wniebowstąpieniem Pan Jezus nie spożywał już żadnego 

posiłku. (1 p.) 

  Dz 4:1 

4.  

Kiedy Pan Jezus opuszczał uczniów po zmartwychwstaniu 

został przez nich zapytany, czy odbuduje królestwo 

Izraelowi. (1 p.)  

  Dz 1:6 

5.  Paweł rozpoczął swoje zwiastowanie w Damaszku. (1 p.)   Dz 26:14 
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6.  
Trędowaty, którego Pan Jezus uzdrowił w Galilei, poszedł 

złożyć ofiarę Bogu nikomu nic nie mówiąc. (1 p.) 
  Mr 1:44-45 

7.  
Według słów Psalmu 110 podnóżek tronu Pana będzie z jego 

nieprzyjaciół.  (1 p.) 
  Ps 110:1  

 

C3. Gdzie  wydarzyły  się w wymienione zdarzenia? Dopasuj nazwę miejsca do opisu zdarzenia i uzupełnij 

tabelę wpisując właściwe litery.  

 

1.  
Uzdrowienie sparaliżowanego mężczyzny, któremu Pan 

Jezus odpuścił grzechy 
 A. Jerycho  

2.  Namaszczenie Pana Jezusa przez Marię  B. Kafarnaum  

3.  Wskrzeszenie Łazarza  C. Betania  

4.  Uzdrowienie ślepego Bartymeusza  D. Kafarnaum 

5.  Żądanie przez faryzeuszy znaku z nieba od Pana Jezusa  E. Jerozolima 

6.  Uzdrowienie ślepego przez plunięcie mu w oczy  F. Betsaida  

7.  
Postawienie przez Pana Jezusa dziecka za przykład swoim 

uczniom 
 G. Betania 

8.  
Zadanie pytania arcykapłanom, uczonym w Piśmie i 

starszym skąd pochodzi chrzest Jana 
 H. Okolice Dalmanuty 

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

D (1 p.) G (1 p.) C (1 p.) A (1 p.) H (1 p.) F (1 p.) B (1 p.) E (1 p.) 

Mr 10:1 Mk  

9:33-36 

J 11:1 Mr 2:1 Mk  

11:27-30 

Mk  

8:22-23 

J 12:1 Mk  

8:10-11 

 

C4. Uzupełnij tabelę. 

 

„Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt 

cię nie potępił? (…) I ja cię nie 

potępiam: Idź i odtąd już nie 

grzesz”. 

J 8:1-11 

Kto kogo oskarżał? Uczeni w Piśmie i faryzeusze – 

cudzołożnicę (1 p.)  

Dlaczego ostatecznie nie 

potępili ci, co oskarżali? 
Uznali, że też są grzeszni (1 p.) 

„Panie nie mam człowieka, który by 

mnie wrzucił do sadzawki, gdy 

woda się poruszy; zanim zaś ja sam 

dojdę, inny przede mną wchodzi”.  

J 5:7 

Jak nazywała się 

sadzawka? 
Betezda (1 p.) 

W jakim mieście ona się 

znajdowała? 
W Jerozolimie (1 p.) 

Dlaczego mówiący 

chciał wejść do tej 

sadzawki?  

Chciał być zdrowy (1 p.) 

Co zrobił Pan Jezus? Uzdrowił (kazał mu wstać i wziąć swoje 

łoże) (1 p.) 
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Dlaczego Żydom nie 

podobało się to, co 

uczynił Pan Jezus? 

Ponieważ był sabat i nie wolno było 

nosić łoża (1 p.) 

„Mistrzu! dobrze nam tu być; 

rozbijmy trzy namioty”. 

Mr 9:5 

Kto to powiedział? Piotr (1 p.) 

Komu chciał postawić 

namioty? 
Jezusowi, Mojżeszowi i Eliaszowi (1 p.) 

Którzy uczniowie tam 

przebywali? 
Jan, Jakub i Piotr (1 p.) 

„Czego chcesz ode mnie niewiasto? 

Jeszcze nie nadeszła godzina moja”. 

J 2:1-12 

Kto do kogo powiedział? Jezus do swojej matki, Marii (1 p.) 

W jakim miejscu zostały 

wypowiedziane te słowa?  
W Kanie Galilejskiej (1 p.) 

W jakich 

okolicznościach? 
Podczas wesela, kiedy zabrakło wina (1 

p.) 

„Ja w nim żadnej winy nie 

znajduję”.  

J 18:38  

Kto to powiedział? Piłat (1 p.) 

Do jakiego święta 

przygotowywali się 

Żydzi?  

Do Paschy (wieczerzy Paschalnej) (1 p.) 

Jaki utarty zwyczaj mieli 

Żydzi w to święto?  
Wypuszczano (uwalniano) jednego 

więźnia (1 p.) 

Kto odniósł korzyść z 

tego zwyczaju? 
Barabasz (1 p.) 

 

C5. Wymień sytuacje, kiedy zmartwychwstały Pan Jezus ukazał się ludziom. Uzupełnij tabelę. 

 

Osoby, które widziały zmartwychwstałego 

Jezusa 
Miejsce, ewentualnie okoliczności 

 

Maria Magdalena (0,5 p.) Przy grobie (0,5 p.) Mk 16:9, J 20:16 

Dwaj uczniowie (0,5 p.) W drodze do wsi (0,5 p.) Mk 16:12 

Apostołowie bez Tomasza (0,5 p.) Dom w Jerozolimie (0,5 p.) J 20:19.24 

Apostołowie z Tomaszem (0,5 p.) Dom w Jerozolimie (0,5 p.) J 20:26-27 

Szymon Piotr (0,5 p.), Tomasz (0,5 p.), 

Natanael (0,5 p.), Jan (0,5 p.) i Jakub 

(0,5 p.) (synowie Zebedeusza (0,5 p.)) i 

dwaj inni uczniowie (0,5 p.) 

Nad Morzem Tyberiadzkim (0,5 p.) J 21:1-2 

Paweł (0,5 p.) W drodze do Damaszku (0,5 p.) Dz 26:12-15 
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C6. Uzupełnij zdania podaj wartość liczbową. 

 

Pan Jezus był na pustyni ….. dni kuszony przez Szatana. (1 p.)   40 Mr 1:13 

Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się przez …dni. (1 p.) 40 Dz 1:3 

Sparaliżowanego przyniosło na noszach …przyjaciół. (1 p.) 4 Mr 2:3 

Pana Jezusa ukrzyżowano …. dzień przed świętem Paschy. (1 p.) 1 J 19:14 

 

C7. Uzupełnij tabelę dopisując do podanej osoby właściwą informację. 

 

Imię Wymagany opis  

Lewi Funkcja Poborca podatkowy, celnik (1 p.) Mr 2:14 

Nikodem Funkcja Nauczyciel, faryzeusz  (1 p.) J 3:1-10 

Kaifasz Funkcja Arcykapłan (1 p.) J 11:49 

Szymon 

Cyrenejczyk 

Co zrobił 
Przechodzień, który pomógł nieść krzyż Jezusa (1 p.) 

Mr 15:21 

Jair Funkcja Przełożony synagogi  (1 p.) Mk 5:22 

 

C8. Wymień 12 apostołów podając wszystkie ich imiona i określenia. (Mr 3:15-19) 

Szymon (Piotr) (1 p.) 

Andrzej (1 p.) 

Jakub, Boanerges (Synowie Gromu) (1 p.) 

Jan, Boanerges (Synowie Gromu) (1 p.) 

Filip (1 p.) 

Mateusz (Lewi) (1 p.) 

Tomasz, Bliźniak (J 20:24) (1 p.) 

Jakub (syn Alfeusza) (1 p.) 

Tadeusz (1 p.) 

Szymon Kananejczyk (1 p.) 

Judasz Iskariota (1 p.) 

Bartłomiej  (1 p.) 

 

 

 

 

 


