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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 7 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. Ile srebrników otrzymał Beniamin od Józefa? 

a) dwadzieścia 

b) trzydzieści 

c) sto 

d) trzysta (1 p.) (1 Moj 45:22) 

e) to nie były srebrniki lecz kesyty 

 

A2.  Kto w treści błogosławieństwa Jakuba miał błogosławić synom Józefa? 

a) Anioł, który wybawił Jakuba od wszelkiego złego (1 Moj 48:16) 

b) Bóg, który prowadził Jakuba jak pasterz (1 Moj 48:15) 

c) Bóg, z którym Abraham i Izaak trwali w społeczności (1 Moj 48:15) 

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe (1 p.) 

e) żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa 

 

A3.  W jakich znanych nam okolicznościach Jakub skłonił się przed innym człowiekiem? 

a) gdy do Jakuba dotarła wieść, że Józef żyje i jest panem Egiptu 

b) gdy Jakub błogosławił synów Józefa 

c) gdy Jakub stanął przed faraonem 

d) gdy Józef obiecał pochować go w Kanaanie (1 p.) (1 Moj 47:30-31) 

e) gdy orszak Józefa spotkał się z przybywającą do Egiptu rodziną Jakuba 

 

A4.  O jakiej porze czytam, że Bóg wyznaczył robaka, by podgryzł krzew rycynowy? 

a) tuż po wschodzie słońca 

b) w nocy 

c) w porze wiania upalnego wiatru 

d) w upalne południe 

e) wraz z pojawieniem się zorzy (1 p.) (Jon 4:7) 

 

A5.  Co, według słów modlitwy Jonasza, na zawsze się za nim zamknęło? 

a) gardziel wielkiej ryby 

b) Księga Życia 

c) odmęty fal 

d) wrota świątyni 

e) zawory ziemi (1 p.) (Jon 2:7) 

 

PYTANIE A1 A2 A3 A4 A5 CZĘŚĆ A WYNIK A 

MAX PUNKTÓW 1 1 1 1 1 5 5 
_____ 

max 

1p. 

max 

1p. 

max 

1p. 

max 

1p. 

max 

1p. 
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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 wiemy o Judzie? (Zaznacz 5 odpowiedzi) 

a) Jakub wysłał go przodem, by poinformować o swoim przybyciu do Egiptu 

b) Jonasz był jego potomkiem     powyżej ^ (1 p.) (1 Moj 46:28) 

c) nakłonił ojca, by puścił Beniamina do Egiptu (1 p.) (1 Moj 43:8-11) 

d) od jego imienia pochodziła nazwa królestwa (1 p.) (Dan 1:1-2, Dan 5:13) 

e) otrzymał od Józefa odświętną szatę (1 p.) (1 Moj 45:22 por. z 1 Moj 42:3) 

f) pozwolił Jakubowi zabić swoich dwóch synów, gdyby Beniamin nie wrócił 

z Egiptu 

g) rozpaczał, gdy nie znalazł Józefa w studni 

h) w gospodzie pierwszy znalazł pieniądze na dnie wora 

i) zaproponował Józefowi, że zostanie w niewoli zamiast Beniamina  

j) zamknął oczy Jakubowi     powyżej ^ (1 p.) (1 Moj 44:18-33) 

k) został uwięziony przez Józefa aż do przybycia braci z Beniaminem 

 

B2.  Jak zareagowali obywatele Niniwy na poselstwo Jonasza? (Zaznacz 3 odpowiedzi) 

a) oblekli się we włosiennice (1 p.) (Jon 3:5) 

b) ogłosili post (1 p.) (Jon 3:5) 

c) ratowali się ucieczką z miasta 

d) uczynili śluby 

e) uwierzyli w Boga (1 p.) (Jon 3:5) 

f) wzywali Pana, by nie obarczał ich winą za niewinnie przelaną krew 

g) złożyli Panu ofiarę 

 

B3.  Gdzie został pochowany Jakub? (Zaznacz 4 odpowiedzi) 

a) na kawałku pola nabytym w Sychem 

b) na polu Efrona Ammonity 

c) na polu Machpela (1 p.) (1 Moj 49:30) 

d) na polu nabytym od Chetytów (1 p.) (1 Moj 49:29-30) 

e) razem z Leą (1 p.) (1 Moj 49:30-31) 

f) razem z Rachelą 

g) w grobie zakupionym przez Abrahama (1 p.) (1 Moj 49:30) 

h) w jaskini na zachód od Mamre 

i) w ziemi zakupionej od Chiwwijczyków 

 

 

 

max 

5p. 

max 

3p. 

max 

4p. 
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B4.  O których pokarmach czytamy w Księdze Daniela? (Zaznacz 3 odpowiedzi) 

a) chleb 

b) jarzyny (1 p.) (Dan 1:12-16) 

c) jasne pieczywo 

d) owoce (1 p.) (Dan 4:9) 

e) pieczone mięso 

f) wieprzowina 

g) zioła (1 p.) (Dan 4:12) 

 

B5.  O kim czytamy, że rozdarł swoje szaty? (Zaznacz 4 odpowiedzi) 

a) egipscy wróżbici i wszyscy mędrcy 

b) Jakub (1 p.) (1 Moj 37:34) 

c) Józef 

d) Juda (1 p.) (1 Moj 44:13 por. z 1 Moj 42:3) 

e) król Niniwy 

f) magowie na dworze króla babilońskiego 

g) Ruben (1 p.) (1 Moj 37:29; 1 Moj 44:13 por. z 1 Moj 42:3) 

h) Symeon (1 p.) (1 Moj 44:13 por. z 1 Moj 42:3) 

i) żeglarze podczas burzy 

 

B6.  Które sytuacje łączy ze sobą w tekście słowo „wór”? (Zaznacz 3 odpowiedzi) 

a) dar dla Józefa przygotowany z polecenia Izraela (1 p.) (1 Moj 43:11) 

b) gromadzenie zboża podczas lat obfitości 

c) król babiloński składa ofiary z pokarmów i kadzidlane 

d) obłęd króla babilońskiego   poniżej v (1 p.) (1 Moj 43:23) 

e) zarządca domu Józefa mówi o Bogu, który włożył tam skarb  

f) żałoba Jakuba po stracie Józefa (1 p.) (1 Moj 37:34) 

g) żeglarze wyrzucają ze statku ładunek 

 

PYTANIE B1 B2 B3 B4 B5 B6 CZĘŚĆ B WYNIK B 

MAX PUNKTÓW 5 3 4 3 4 3 22 22 
_____ 

 

CZĘŚĆ C 
C1. Daniel był poddanym wielu władców. Uzupełnij tabelę podając imiona królów zgodnie 

z chronologią ich panowania. 

kolejność 

panowania: 
1 2 3 4 5 

król: 

 

Jojakim (1 p.) 

(Dan 1:1,3,6) 

Nebukadnesar 

(1 p.) (Dan 

1:1,3,6,18) 

Belsazar 

(1 p.) 

(Dan 

5:1,13) 

Dariusz 

Medyjczyk 

(1 p.) (Dan 

6:1-3) 

Cyrus Pers 

(1 p.) (Dan 

6:29) 

max 

3p. 

max 

4p. 

max 

3p. 

max 

5p. 
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C2. Odnieś się do podanych w tabeli twierdzeń. Zaznacz X we właściwej kolumnie 

 

stwierdzenie tak nie 
nie 

wiadomo 

Azariasz pochodził z pospolitego ludu. (1 p.) (Dan 1:3,6)  X  

Belsazar nie potrafił czytać. (1 p.)    X 

Faraon nosił biżuterię. (1 p.) (1 Moj 41:42) X   

Jonasz złożył Panu śluby. (1 p.) (Jon 2:2,10) X   

Józef po śmierci został skremowany. (1 p.) (1 Moj 50:26,  

2 Moj 13:19, Joz 24:32) 

 X  

Nebukadnesar miał poddanych, którzy nosili czapki. (1 p.) 

(Dan 3:19,21) 

X   

Teść Józefa musiał sprzedać swoją rolę za zboże podczas 

głodu. (1 p.) (1 Moj 41:45 por. z 1 Moj 47:22) 

 X  

Żeglarze wyrzucając osprzęt ze statku wyrzucili także wiosła. 

(1 p.) (Jon 1:5 por. z Jon 1:13) 

 X  

 

C3.  Uporządkuj podane kwestie tak, by powstał fragment rozmowy dwóch mężczyzn. 

Zastanów się kto prowadził taką rozmowę i w jakich okolicznościach. Uzupełnij tabelę. 

 

A. „Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś…, a Boga… od którego zależą 

wszystkie twoje drogi nie uczciłeś.” 

B. „Lecz słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki.” 

C. „Otóż przyprowadzono przede mnie mędrców i wróżbitów…, lecz oni nie umieli 

wyłożyć mi tego słowa.” 

D. „Słyszałem o tobie, że duch bogów spoczywa na tobie i że masz oświecenie, 

rozum i nadzwyczajną mądrość.” 

E. „Twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu.” 

kolejność 

kwestii: 

1 2 3 4 5 

D (1 p.) 

(Dan 5:14) 

C (1 p.) 

(Dan 5:15) 

B (1 p.) 

(Dan 5:16) 

E (1 p.) 

(Dan 5:17) 

A (1 p.) 

(Dan 5:23) 

mówiący: Belsazar (1 p.) (Dan 5:9) Daniel (1 p.) (Dan 5:13) 

podaj słowa, o  które 

chodzi w kwestii C: 
mene mene tekel uparsin (1 p.) (Dan 5:25) 

 

C4. Kto do kogo wypowiedział podane słowa? Uzupełnij tabelę. 

wypowiedziane słowa mówiący do kogo? 

„Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem 

bogów i Panem królów.” 

Nebukadnesar (1 p.) 

(Dan 2:46,47) 

Daniela (1 p.)  

(Dan 2:47) 

„Gdy ustawało we mnie życie, 

wspomniałem na Pana.” 

Jonasz (1 p.)  

(Jon 2:2,8) 

Pana, Boga (1 p.) 

(Jon 2:2,8) 

„Oto jestem.” 
Jakub (1 p.)  

(1 Moj 46:2) 

Boga (1 p.)  

(1 Moj 46:2) 

max 

8p. 

max 

8p. 

max 

6p. 
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C5. Pary łączy liczebnik. Zastanów się który i uzupełnij tabelę. 

A. Chaldejczycy proszą króla o opowiedzenie im snu 

B. czas, kiedy król śnił o posągu 

C. część zbiorów z pięciu pozostawiona na obsianie i wyżywienie 

D. próba związana z pożywieniem 

E. wielkie miasto Niniwa 

sytuacja 1 liczebnik sytuacja 2 

znani z imienia synowie Józefa 2 A (1 p.) (Dan 2:5,7) 

E (1 p.) (Jon 3:3) 3 
ministrowie ustanowieni 

przez Dariusza 

C (1 p.) (1 Moj 47:24) 4 (1 p.) królestwo mocne jak żelazo 

oślice posłane ojcu 10 (1 p.)  D (1 p.) (Dan 1:12,14) 

biologiczni synowie Izraela 12 B (1 p.) (Dan 2:1,31) 

balsamowanie Jakuba 40 (1 p.)  sąd nad Niniwą 

 

C6.  Na podstawie podanego opisu zidentyfikuj miejsca na mapie. 

A. dolina, w której mieszkał siedemnastoletni Józef(1 p.)(1 Moj 37:14 por. z 37:2) 

B. miasto Poti-Fera (1 p.) (1 Moj 41:45,50)           poniżej v (1 Moj 48:3) 

C. miejsce, o którym wspomina Jakub Józefowi, że tam objawił mu się Bóg (1 p.) 

D. mieszkanie Jakuba w Egipcie (1 p.) (1 Moj 47:11) 

E. przy drodze do tego miejsca znajduje się grób Racheli (1 p.) (1 Moj 48:7) 

F. tam Izrael złożył rzeźne ofiary Bogu(1 p.) (1 Moj 46:1) 

 

 D 

 B 

F  

A  

C 

 E 

max 

8p. 

max 

6p. 



KONKURS BIBLIJNY OKRĘGU POŁUDNIOWEGO         SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA FINAŁ - KLUCZ 

Strona 7 z 7 
 

C7. W podanych wersetach niektóre słowa zastąpiono cyframi. Należy właściwe słowa 

(lub ich części) przenieść z wersetów do wskazanych miejsc, a następnie wykreślić je 

z diagramu. Słowa w diagramie mogą być pionowo, poziomo, na ukos i wspak. 

Pozostałe litery czytane poziomo utworzą pytanie. Wskaż nazwę miejsca, o które 

chodzi. 

a) Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego 6 winni 3 

i 1 się Boga 2; On bowiem jest Bogiem 14 i trwa na 9, a Jego królestwo jest nie13 

i 10 Jego jest nie7. (Dan 6:27) 

b) 12 Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, z 4 krainy 8 wołałem o pomoc 

i 11 mojego 5. (Jon 2:3) 

1. bać  6. królestwa  11. wysłuchał 

2. Daniela  7. skończona  12. Wzywałem 

3. drżeć  8. umarłych  13. zniszczalne 

4. głębi  9. wieki  14. żywym 

5. głosu  10. władza    

Z A W T S E L Ó R K Ł 

G N D M I Z I E U D A 

U A I B E Ł S I Ę S H 

J M Ę S G Ł O S U K C 

W Ł A D Z A A Ó Z O U 

G I E R R C F W P Ń Ł 

O S E P Ł Ż Z B Y C S 

O T K K Y Y E A A Z Y 

N I U W I M C Ć L O W 

Ę Ż Y A W S Y H C N H 

E M M D A N I E L A E 
 

Pytanie:  …Gdzie....  …udał....  ……się……....  ………Józef....  ………po……....  

……spotkaniu…....  ……męża……....  ……w…....  ………Sychem…....  ? 

Odpowiedź: Poszedł do …Dotanu…....  . (1 p.) (1 Moj 37:13,15-17) 

 

PYTANIE C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 CZĘŚĆ C WYNIK C 

MAX PUNKTÓW 5 8 8 6 8 6 6 47 47 
_____ 

 

max 

6p. 

1 – 5 słów: 0p. 

6 – 8 słów: 1p. 

9 – 11 słów: 2p. 

12 – 14 słów: 3p. 

1 – 3 słów: 0p. 

4 – 6 słów: 1p. 

7 – 9 słów: 2p. 


