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Drogi Uczestniku Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

Nim przystąpisz do rozwiązywania testu finałowego Konkursu wpisz swój kod z kartki 

kodowania oraz przeczytaj instrukcję. Sprawdź również, czy posiadasz test składający się 

z 9 stron. 

KOD: 

 

Instrukcja: 

1. Test składa się z 19 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 67 punktów. 

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 liczby 

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. 

8. W części D znajduje się brudnopis, który nie podlega ocenie. 

Wypełnia Centralna Komisja Konkursowa 

Imię: Punktacja 

 Pytania zamknięte Pytania otwarte 

A1 1 p.  C1 8 p.  

Nazwisko: A2 1 p.  C2 2 p,  

 A3 1 p.  C3 5 p.  

A4 1 p.  C4 6 p.  

Zbór: A5 1 p.  C5 5 p.  

 

A6 1 p.  C6 7 p.  

B1 2 p.  C7 9 p.  

B2 2 p.   

Razem C  Województwo: B3 3 p.   

 
B4 2 p.  

B5 4 p.  

Razem 

A+B+C 
 

Podpisy osób sprawdzających B6 6 p.  

   
Razem 

A+B 
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CZĘŚĆ A 
Test jednokrotnego wyboru 

(pytania z jedną poprawną odpowiedzią) 
 

A1.  Gdy Jezus wstąpił do nieba, po pewnym czasie został wylany Duch Święty, który dał 

początek zborowi wierzących. Co było bezpośrednią przyczyną tego, że liczba mężów 

wierzących wzrosła do pięciu tysięcy? 1 p. 

a) Rozpowszechnienie się wieści o konsekwencjach jakie spotkały Ananiasza i Safirę. 

b) Ujrzenie przez lud jak chromy od urodzenia podskakuje i chwali Boga w świątyni. 

c) Kazanie (mowa) Piotra w przysionku Salomonowym świątyni. Dz 3,11-4,4 

d) Liczne znaki i cuda dziejące się przez ręce apostołów. 

A2.  Jednym z cudów Pana Jezusa było rozmnożenie chlebów i ryb dla około pięciu 

tysięcy mężczyzn. Co było przyczyną tego, że ludzie ci poszli za Jezusem jeszcze przed 

nakarmieniem? 1 p. 

a) Chcieli dołączyć do Jezusa, gdy usłyszeli wiadomość, że udał się ze swoimi 

uczniami na górę. 

b) Widzieli wcześniej cuda uzdrowienia na chorych.   J 6,2 

c) Chcieli słuchać nauczania Jezusa. 

d) Podążali za Jezusem z powodu zbliżającej się Paschy. 

e) Było wśród nich wielu chorych i dręczonych przez demony. 

A3.  Co ma zrobić młodzieniec by odziedziczyć życie wieczne? 1 p. 

a) sprzedać, to co posiada,  

b) rozdać ubogim  to co posiada  

c) naśladować Jezusa 

d) przestrzegać przykazań 

e) dbać o biednych 

f) codziennie się modlić 

g) odpowiedzi a, b, c, d są prawidłowe  Mt 19,17; 21 

A4.  Kiedy Jezus może nie odpuścić naszych win? 1 p. 

a) kiedy modlimy się bez wiary 

b) kiedy nie pościmy 

c) kiedy nie odpuszczamy innym  Mk 11,25 

d) kiedy jesteśmy zagniewani 

  

PUNKTACJA CZĘŚCI A 

Każda prawidłowa odpowiedź 1 p. Zaznaczenie 

więcej niż jednej odpowiedzi w pytaniu – 0 p. 

Maksymalnie za każde pytanie 1p. 

Maksymalnie w części A do zdobycia 6 p. 
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A5.  Jak określano Szymona Czarnoksiężnika? 1 p. 

a) moc Boża, która się nazywa Wielka  Dz. 8,10 

b) moc nieziemska, która się nazywa Wspaniała 

c) moc wielka, która się nazywa obecność Boża 

d) moc zachwycająca, która się nazywa Wielka 

 

A6.  Od kogo dowiedział się Paweł pisząc do Koryntian o problemie rozłamu w zborze? 

1 p. 

a) od Piotra 

b) od domowników mieszkających w Jerozolimie 

c) od domowników Chloi 1 Kor 1,11 

d) od anioła podczas nocnego widzenia 

e) od Barsaby zwanego Justem 

 

CZĘŚĆ B 
Test wielokrotnego wyboru 

(pytania ze wskazaną liczbą poprawnych odpowiedzi) 

UWAGA: Zaznaczenie większej liczby odpowiedzi, niż przewidziano w pytaniu 

jest równoznaczne z otrzymaniem 0 punktów za to zadanie. 
 

 

B1.  Jednym ze sposobów uzdrowienia Bożego w Ewangeliach było dotknięcie się szat 

Jezusa. Które z podanych poniżej postaci doświadczyło takiego uzdrowienia? 

Zaznacz 2 odpowiedzi. 2 p. 

a) córka Jaira 

b) chorzy w Genezaret Mt 14,36 

c) teściowa Piotra 

d) chorzy kładzeni na noszach i łożach na ulicach Jerozolimy 

e) niewiasta z krwotokiem Mk 8,44 

B2.  Filip dotarł do Samarii by głosić tam Chrystusa. Na jakiej podstawie ludzie 

przyjmowali uważnie to, co im głosił? 2 odpowiedzi są prawidłowe. 2 p. 

a) bo zyskał sobie już wcześniej dobrą reputacje 

b) albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem Dz. 8,7 

c) bo był pokorny 

d) wielu sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych Dz 8,7 

e) bo miał kontakt z Szymonem czarnoksiężnikiem 

PUNKTACJA CZĘŚCI B 

Każda prawidłowa odpowiedź 1 p. 

Zaznaczenie więcej niż wymagana liczba odpowiedzi 

w pytaniu – 0 p. za to zadanie. 

Maksymalna liczba p. za każde pytanie 

podana jest przy pytaniu. 

Maksymalnie w części B do zdobycia 19 p. 
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B3. Które z poniższych zdań są prawdziwe odnośnie ostatniego pobytu Jezusa na 

Górze Oliwnej w ogrodzie Getsemane? Zaznacz 3 odpowiedzi. 3 p. 

a) Jezus trwożył się i smucił Mt 26,37 

b) jeden z uczniów odciął mieczem ucho słudze arcykapłana Mt 26,51 

c) Jezus modlił się dwa razy o wolę Ojca 

d) Jezus nazwał Judasza przyjacielem Mt 26, 50 

e) Jezus oddalił się od uczniów na odległość dwóch rzutów kamienia, aby modlić się 

f) Jezus nazwał Judasza zdrajcą 

B4.  Apostołowie potrzebowali pomocy w usługiwaniu, dlatego wybrano siedmiu 

diakonów. Zaznacz 2 punkty zawierające ich imiona. 2 p. 

a) Szczepan, Tobiasz, Parmen 

b) Prochor, Nikanor, Natanael, Filip 

c) Mikołaj, Szczepan, Prochor Dz.6 ,5 

d) Tobiasz, Tymon, Szczepan 

e) Nikanor, Tymon, Prochor, Barsaba 

f) Filip, Tymon, Nikanor, Parmen Dz 6,5 

B5.  Które z poniższych zdań są prawdą na temat historii Tabity? Zaznacz 

4 odpowiedzi. 4 p. 

a) za życia szyła ona suknie i płaszcze Dz 9,39 

b) została wskrzeszona po tym jak Piotr położył na nią rękę i kazał jej wstać 

c) wdowy, opłakujące Tabitę, widziały moment jak Piotr ją wskrzesza 

d) po śmierci została obmyta Dz 9,37  

e) wiadomość o jej wskrzeszeniu rozniosła się po całej Lyddzie 

f) zmarła w tym czasie, gdy Piotr przebywał w Lyddzie Dz 9,38 

g) Piotr dowiedział się o jej śmierci od posłańca 

h) tuż po wskrzeszeniu usiadła sama, ale Piotr pomógł jej podnieść się Dz 9,40-41 

B6.  Za kogo ludzie uważali Jezusa? Sześć odpowiedzi jest prawidłowych. 6 p. 

a) Józefa 

b) Jana Chrzciciela  Mt 

16,14 

c) Jeremiasza  Mt 16,14 

d) Adama 

e) Abrahama 

f) Eliasza  Mt 16,14 

g) jednego z proroków  Mt 

16,14 

h) anioła 

i) Chrystusa  Mt 16,16 

j) Syna Bożego  Mt 16, 
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CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Czy poniższe zdania są prawdziwe? Oceń, zaznaczając odpowiednią rubrykę. 8 p. 

 PRAWDA FAŁSZ 

Gdy umarła Tabita, to złożono ją w sali na piętrze Dz 9,37  

Jana, syna Marii, nazywano także Markiem Dz 12,12  

Po ucieczce Piotra z więzienia Herod odszedł z Judei do 

Samarii i tam przebywał. 
 Dz 12,19 

Nazwy: Morze Galilejskie i Morze Tyberiadzkie dotyczą 

tego samego morza 
J 6,1  

Arcykapłani i uczeni w Piśmie chcieli stracić Jezusa, bo 

się go bali 
Mk 11,18  

Na górze przemienienia uczniom ukazali się: Mojżesz 

i Eliasz Mt 17,3  

Pan Jezus uzdrowił teściową Piotra, leżącą w gorączce, 

gdy dotknął się jej ręki Mt 8,15  

Jezus powiedział swoim uczniom, że po 

zmartwychwstaniu wyprzedzi ich do Judei.  Mt 26,32 

 

C2.  Ostatnią wieczerzę paschalną Jezus spożył ze swoimi uczniami. Podawał im wtedy 

chleb i kielich. Wyjaśnij, co symbolizował łamany chleb oraz napój z owocu 

winorośli? (Łk 22,19-20) 2 p. (1 p. za symbolikę chleba, 1 p. za symbolikę kielicha) 

złamane ciało Pana Jezusa/ przelana krew Pan Jezusa/ nowe przymierze/ zapowiedź 

śmierci Jezusa/ wspólnota wierzących w ofierze Jezusa Chrystusa 

C3.  W Ewangelii Mateusza 19,29 Jezus powiedział: „I każdy, kto by opuścił ……., , 

stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny”. O jakich rzeczach lub osobach 

Jezus mówił? Wymień pięć z nich. 5 p. 

1. domy 

2. bracia 

3. siostry 

4. ojciec 

5. matka 

6. dzieci 

7. rola 

  

PUNKTACJA CZĘŚCI C 

Każda prawidłowa odpowiedź 1 p., 

chyba że zaznaczono inaczej. 

Maksymalna liczba p. za każde pytanie 

podana jest przy poleceniu. 

Maksymalnie w części C do zdobycia 42 p. 
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C4.  Piotr, po jakimś czasie gdy już istniał zbór, przypomniał sobie słowa, które Jezus 

jeszcze przed odejściem do nieba, powiedział do swoich uczniów: Jan chrzcił wodą, 

ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Podaj trzy wydarzenia, które świadczą 

o wypełnieniu się tych słów oraz w jaki sposób to się dokonało w każdym z tych 

przypadków. 6 p.  

Wydarzenie chrztu/napełnienia Duchem 

Świętym 

W jaki sposób to się dokonało? 

1. wylanie Ducha Świętego w Dzień 

Zielonych Świąt,  

 

 

 

ukazały się języki ognia, które spoczęły na 

każdym ze zgromadzonych (Dz 2,1-4) 

2. lud w Samarii przyjmuje zwiastowanie i 

zostaje ochrzczony Duchem Świętym  

 

 

 

Piotr i Jan przybyli do Samarii, modlili się za 

nich, aby otrzymali Ducha Świętego, a 

następnie wkładali na nich ręce (Dz 8,14-17) 

 

3. Korneliusz, jego krewni i najbliżsi 

przyjaciele zostają ochrzczeni Duchem 

Świętym 

 

Piotr z polecenia Boga przyszedł do domu 

Korneliusza i zaczął zwiastować o Jezusie 

zgromadzonym, a w trakcie gdy ogłosił, Duch 

Święty zstąpił na słuchających (Dz 10, 44) 

4. gdy Piotr i Jan wrócili do swoich po 

zwolnieniu z więzienia i przesłuchaniu 

przez Radę Najwyższą, 

gdy uczniowie modlili się po powrocie 

apostołów z więzienia, zatrzęsło się to miejsce i 

zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym 

(Dz 4,23-31) 

 

C5.  Uzupełnij wersety. po 0,5 p. za lukę, razem 5 p. 

a) wstał Piotr i rzekł do nich: __Mężowie 0,5 p. _______     __bracia 0,5 p. _______,we 

wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie __wybrał 0,5 p. _________, aby poganie przez 

____usta_ 0,5 p. ______ moje ____usłyszeli_ 0,5 p. _______ słowa Ewangelii i __uwierzyli 

0,5 p. ___________. 

 

b) Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: Trzeba  __bardziej 0,5 p. ________    

_słuchać 0,5 p. _________   ___Boga 0,5 p. _______ niż  ____ludzi 0,5 p. ________. 
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C6.  Uzupełnij tabelę, wpisując osobę (imię) lub grupę osób, które wypowiedziały podane 

poniżej stwierdzenia o Jezusie. 7 p. 

 

Stwierdzenie o Jezusie Kto powiedział? 

On stał się kamieniem węgielnym Piotr - Dz 4,11 

Oto Baranek Boży Jan (Chrzciciel) - J 1,36 

Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego Piotr - Mt 16,16 

Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie 

upodobałem 

Bóg (głos z obłoku) – Mt 17,5 

Ten naprawdę jest prorokiem, który miał 

przyjść na świat 

Ludzie (Izraela) - J 6,14 

Zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym Uczniowie (Jezusa) - Mt 14,33 

Pan mój i Bóg mój Tomasz - J 20,28 

 

C7.  Uzupełnij poniższe zdania wpisując nazwy miejsc geograficznych z tabeli, których 

jest więcej niż luk do uzupełnienia. 9 p. 

Morze Martwe Lydda Jerozolima Betlejem Samaria Lydda 

Samaria Judea Morze Galilejskie Cezarea Joppa Betsaida 

 

a) Gdy rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie, wierzący rozproszyli 

się po okręgach wiejskich Judei i Samarii Dz 8,1 

b) Miasto Andrzeja i Piotra to Betsaida J 1,44 

c) Jezus ukazał się po raz trzeci swoim uczniom po zmartwychwstaniu nad Morzem 

Galilejskim J 21,1; 14 

d) Paweł zapoznał się z Kefasem w Jerozolimie (Gal 1,18) i przebywał u niego 15 dni. 

e) Szymon Czarnoksiężnik wprawiał w zachwyt ludzi w Samarii Dz 8,9. 

f) Setnikiem kohorty italskiej w Cezarei był Korneliusz.  Dz 10,1 

g) Dorkas szyła suknie i płaszcze w Joppie Dz 9,36 

h) Eneasz mieszkał w Lyddzie Dz 9,32-33 

 

 

 

 


