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Drogi Finalisto, nim przystąpisz do rozwiązywania testu zakoduj pracę zgodnie z instrukcją 

otrzymaną na osobnej karcie. Pamiętaj, by na teście nie wpisywać imienia i nazwiska. 

Przeczytaj również instrukcję i sprawdź czy posiadasz arkusz składający się z 6 stron. 

 

INDYWIDUALNY KOD UCZESTNIKA:  

NAZWISKO:  IMIĘ:  

ZBÓR:  PUNKTY:  

Instrukcja: 

1. Test składa się z 18 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 74 punkty. 

2. Na napisanie testu masz 60 minut. 

3. W części A testu są pytania tylko z jedną poprawną odpowiedzią.  

4. W części B testu są pytania wielokrotnego wyboru. Wolno Ci zaznaczyć nie więcej 

odpowiedzi, niż wskazana liczba poprawnych odpowiedzi. Zaznaczenie większej ilości, 

niż jest to podane w pytaniu sprawi, że za to konkretne zadanie otrzymasz 0 punktów.  

5. W części A i B odpowiedzi należy zaznaczać bezpośrednio w pytaniach biorąc 

odpowiedni podpunkt w kółeczko (nie ma karty odpowiedzi). W przypadku, 

gdy zaznaczono błędną odpowiedź, należy ją przekreślić znakiem X: 

 Przykład zaznaczenia odpowiedzi: Przykład poprawienia odpowiedzi: 

   
6. W części C należy wykonać polecenia. Staraj się pisać wyraźnie, gdyż nieczytelne 

odpowiedzi mogą zostać pominięte podczas oceny. 

7. W żadnej części testu nie ma punktów ujemnych za błędne odpowiedzi. 

Z życzeniami Bożego pokoju 

Okręgowa Komisja Konkursu 
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CZĘŚĆ A 
A1. Kogo Nebukadnesar pyta: „Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia”?  

a) Ariocha 

b) doradców 

c) satrapów 

d) nadzorców 

 

A2. Kto oznajmia królowi Belsazarowi o Danielu?  

a) królowa–żona  

b) królowa–matka 

c) Arioch 

d) przełożony nad sługami dworskimi 

 

A3. Kto wyznaczył Józefa, aby usługiwał w więzieniu przełożonemu podczaszych 

i przełożonemu piekarzy?  

a) dowódca straży przybocznej 

b) faraon 

c) przełożony więzienia 

d) nadzorca 

 

A4. W jakich okolicznościach bracia zorientowali się, że zwrócono im pieniądze, którymi 

zapłacili za zboże?  

a) gdy sprawdzają jakość zboża 

b) gdy szukają kubka 

c) gdy w gospodzie dają obrok osłu 

d) gdy pyta o nie dowódca straży przybocznej 

 

A5. O co faraon pyta Jakuba, gdy ten przybył do Egiptu z rodziną?  

a) o nic 

b) o zdrowie 

c) o synów 

d) o wiek 

 

A6. O co Józef prosi braci tuż przed śmiercią zobowiązując ich przysięgą?  

a) by go włożyli do trumny w Egipcie 

b) by się już nie trapili 

c) by zostawili jego kości w Egipcie 

d) by zabrali z Egiptu jego kości 

 

PYTANIE A1 A2 A3 A4 A5 A6 CZĘŚĆ A WYNIK A 

MAX PUNKTÓW 1 1 1 1 1 1 6  
_____ 
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CZĘŚĆ B 
(pytania ze wskazaną ilością poprawnych odpowiedzi) 

UWAGA: zaznaczenie większej ilości odpowiedzi, niż przewidziano w pytaniu 

jest równoznaczne z otrzymaniem 0 punktów za to zadanie 

 

B1. Co robi Nebukadnesar  po wyjaśnieniu snu z posągiem? (Zaznacz 3 odpowiedzi) 

a) pada na twarz 

b) oddaje cześć Bogu 

c) oddaje cześć Danielowi 

d) rozkazuje złożyć Bogu ofiary z pokarmów i kadzidlane 

e) mówi: wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów, On objawia tajemnice 

 

B2. Jak wyglądała wędrówka Jonasza do Niniwy (już po przygodzie z rybą)? (Zaznacz 3 

odpowiedzi) 

a) trwała trzy dni drogi pieszej 

b) trwała jeden dzień 

c) wołał o zburzeniu Niniwy dopiero w mieście 

d) wołał o zburzeniu Niniwy już po drodze 

e) wołał, że Niniwie zostało 40 dni 

 

B3. Co robi Dariusz Medyjczyk wcześnie rano po nocy, którą Daniel spędził w lwiej jamie? 

(Zaznacz 2 odpowiedzi) 

a) idzie do lwiej jamy 

b) raduje się 

c) płacze 

d) woła smutnym głosem na Daniela 

e) rozdziera szaty 

 

B4. Gdy bracia pierwszy raz przybyli do Egiptu po zboże, jak zareagował Józef na ich widok? 

(Zaznacz 3 odpowiedzi) 

a) daje się im poznać 

b) udaje wobec nich obcego 

c) nie chce z nimi rozmawiać 

d) rozmawia z nimi szorstko 

e) mówi, że jako szpiedzy chcą poznać nieobronne miejsca kraju 

 

B5. Jak mężowie ze statku zareagowali na moc Pana? (Zaznacz 3 odpowiedzi) 

a) ucieszyli się 

b) oddali mu pokłon 

c) zlękli się go 

d) złożyli ofiarę 

e) uczynili śluby 
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B6. Jak wyglądał posiłek, który Józef spożył razem z braćmi? (Zaznacz 3 odpowiedzi) 

a) Józef siedział z braćmi przy jednym stole 

b) Egipcjanie jedli osobno 

c) bracia siedzieli naprzeciw Józefa 

d) braci posadzono od najmłodszego do najstarszego 

e) największe porcje podano najmłodszemu z braci 

 

B7. O co mężowie na statku pytali Jonasza podczas burzy? (Zaznacz 5 odpowiedzi) 

a) z czyjej winy to nieszczęście 

b) o wiarę – w jakiego Boga wierzy 

c) o rzemiosło  

d) o pochodzenie 

e) o wiek 

f) o kraj 

g) o lud 

h) o miasto 

i) o cel podróży 

 

PYTANIE B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 CZĘŚĆ B WYNIK B 
MAX PUNKTÓW 3 3 2 3 3 3 5 22  

_____ 
 

CZĘŚĆ C 
C1. Rozwiąż krzyżówkę i wpisz poniżej hasło:  

1) Jedna z żon Jakuba.  

2) Kto miał wytracić magów Babilońskich?  

3) Kto zawołał potężnym głosem by oddać pokłon posągowi?  

4) Król, za którego czasów Nebukadnesar nadciągnął do Jeruzalemu?  

5) Ojciec Jonasza.  

6) Miejsce spotkania Józefa z Izraelem, gdy ten przybywa do Egiptu. 

7) Jakiemu plemieniu odebrał Jakub jedno zbocze górskie, które przed śmiercią 

przekazał Józefowi?  

8) Co spowodowało uschnięcie krzewu rycynowego?  

9) Co wyróżniało szatę Józefa?  

10) Skąd przybyli Ismaelici, którym sprzedano Józefa?  

11) Czy podczaszy pamięta o Józefie wychodząc z więzienia?  

12) Kto przed Abrahamem był właścicielem pola, gdzie jest pochowany Jakub?  

13) „Józef był pięknej postawy i miał piękny …”  

14) Jaka postać pojawiła się we śnie Nebukadnesara o drzewie?  

15) Kto zmienił imiona Daniela i jego przyjaciół?  

16) Kogo chce zawiadomić Józef o przybyciu swojej rodziny?  

17) Kto był księciem Persji? 
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           1.                   

      2.                         

            3.                   

      4.                         

   5.                           

    6.                           

      7.                         

          8.                     

    9.                           

          10.                     

        11.                       

  12.                             

            13.                   

        14.                       

15.                               

        16.                       

          17.                     

 

HASŁO TO: ………………………..………………………..……………………….. 

 

C2. Wpisz odpowiednie cyfry: 

Ile lat żył Józef?  

Za ile kesytów Jakub nabył pole, na którym pogrzebano kości Józefa?  
Ile łokci wysokości miał posąg ze złota, który kazał zrobić Nebukadnesar?  

Ilu satrapów powołuje Dariusz Medyjczyk w swoim królestwie?  

Po upływie ilu miesięcy od snu o drzewie Nebukadnesarowi zostaje 
odjęta władza? 

 

Ile srebrników dostał Beniamin od Józefa?  
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C3. Uzupełnij wersety:  

a) „Postanowiłem oznajmić o ……………………….. i ……………………….. , których na 

mnie dokonał Bóg Najwyższy: Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego 

cuda! Jego królestwo jest królestwem ……………………….. , a jego władza z 

pokolenia w pokolenie.”  

b) „Ci, którzy trzymają się marnych ……………………….. , opuszczają swojego 

……………………….. , lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym ……………………….. , 

spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a 

ta wypluła Jonasza na ląd.”  

 

C4. Oznacz sytuacje czy są prawdziwe P czy fałszywe F:   

 

SYTUACJA: P/F 

Jonasz podczas swej modlitwy przepraszał Pana za nieposłuszeństwo.  

Rachela zmarła, gdy Jakub szedł do Paddanu.  
Według postanowienia króla Niniwy bydło miało być odziane we 
włosiennice. 

 

Józef był wielkorządcą podczas przybycia braci po zboże do Egiptu.  

Belsazar umarł po upływie trzech dni od wyłożenia napisu przez Daniela.  

Tylko kapłani nie odsprzedali Józefowi swojej ziemi, gdyż mieli stałe 
zaopatrzenie wyznaczone przez faraona. 

 

Satrapowie i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do 
skargi przeciwko Danielowi. 

 

Niniwa była miastem średniej wielkości.  

Na uczcie u Nebukadnesara pito ze złotych i srebrnych naczyń zabranych 
ze świątyni w Jeruzalemie. 

 

Izrael położył swoją prawą rękę na Manassesie – bo był pierworodny.  
 

C5. Kto to powiedział i do kogo? 

 

CYTAT KTO? DO KOGO? 

„Czy nie do Boga należy wykład?” 
 

 
 

 

„wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem 
łaskawym i miłosiernym, cierpliwym 
i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia” 

  

„Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz 
i Bóg ojca waszego włożył wam skarb” 

 
 

 

 

PYTANIE C1 C2 C3 C4 C5 CZĘŚĆ C WYNIK C 

MAX PUNKTÓW 18 6 6 10 6 46  
_____ 

 


