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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 20 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 98 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 10 p.  

Nazwisko: A2 1 p.  C2 2 p.  

 A3 1 p.  C3 9 p.  

A4 1 p.  C4 6 p.  

Zbór: A5 1 p.  C5 8 p.  

 

A6 1 p.  C6 12 p.  

B1 4 p.  C7 8 p.  

B2 5 p.  C8 9 p.  

Województwo: B3 2 p.   
Razem C  

 
B4 5 p.  

B5 6 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.  Do jakiego więzienia został wtrącony Piotr i Jan, gdy po raz drugi zostali pojmani? 

1 p. 

a) rzymskiego 

b) pogańskiego 

c) publicznego Dz 5,18 

d) świątynnego 

e) żydowskiego 

A2.  Gdy Piotr zaparł się Jezusa: 1 p. 

a) Jezus nie wiedział, kiedy Piotr to zrobił 

b) Jezus odwrócił się i smutno pokiwał głową 

c) Jezus obrócił się i spojrzał na Piotra Łk 22,61 

d) Jezus spojrzał i zapłakał 

A3.  Kiedy ustał wiatr na morzu? 1 p. 

a) kiedy Pan Jezus chwycił Piotra za rękę 

b) kiedy Piotr przestał się bać 

c) kiedy Pan Jezus powiedział, by przestał wiać 

d) kiedy weszli do łodzi Mt 14,32 

A4.  Co ogłaszali w innych językach ludzie napełnieni Duchem? 1 p. 

a) że Jezus żyje 

b) wielką chwałę Bożą 

c) że Jezus jest Bogiem 

d) wielkie dzieła Boże Dz 2,11 

A5.  Według słów Piotra, Jezus, został uwiarygodniony przez: 1 p. 

a) proroctwa, cuda i znaki 

b) cuda, znaki, czyny niezwykłe Dz 2,22 

c) czyny niezwykłe, łamanie chleba, uzdrowienia 

d) śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie 

A6.  Co przekonało Żydów, że Piotr nie postąpił źle przebywając z poganami? 1 p. 

a) widzenie Piotra 

b) chrzest Jana 

c) chrzest w Duchu Świętym Dz 11, 16-18 

d) znaki i cuda 

 

PUNKTACJA CZĘŚCI A 

Każda prawidłowa odpowiedź 1p. Zaznaczenie 

więcej niż jednej odpowiedzi w pytaniu – 0p. 

Maksymalnie za każde pytanie 1p. 

Maksymalnie w części A do zdobycia 6 p. 
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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.  Które z poniższych określeń odnosi się do Jezusa, jako Syna Człowieczego. 

Zaznacz 4 odpowiedzi. 4 p. 

a) przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami i odda każdemu według jego 

uczynków Mt 16,27 

b) jak na zbójcę wyszli do Niego z mieczami i kijami, aby go pochwycić 

c) nie będzie już pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże 

d) powróci o godzinie, której nie spodziewamy się Łk 12,40 

e) jest tym, który usługuje 

f) przyszedł, aby zbawić to, co zginęło Mt 18,11 

g) będzie wydany w ręce ludzi Mt 17,22 

h) musiał wycierpieć to wszystko, co zapowiedzieli prorocy, aby wejść do swojej 

chwały 

B2.  Według proroka Joela cytowanego przez apostoła Piotra w dniu zesłania Ducha 

Świętego, pięć rzeczy wydarzy się w ostateczne dni: 5 p. 

a) córki będą miały sny 

b) młodzieńcy będą mieli widzenia Dz 2,17 

c) będą działy się cuda Dz 2,19 

d) zwierzęta będą mówiły ludzkim głosem 

e)  kamienie będą głosiły ewangelię 

f) księżyc zamieni się w kamień 

g) księżyc zamieni się w krew Dz 2,20 

h) każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony Dz 2,21 

i) zostanie wylany Duch Dz 2,18 

B3. Jak Jezus zwraca się do Judasza w momencie jego zdrady? Zaznacz dwie 

odpowiedzi. 2 p. 

a) bracie 

b) przyjacielu Mt 26,50 

c) apostole 

d) Judaszu Ł 22,48 

e) uczniu 

PUNKTACJA CZĘŚCI B 

Każda prawidłowa odpowiedź 1p. 

Zaznaczenie więcej niż wymagana liczba odpowiedzi 

w pytaniu – 0p. za to zadanie. 

Maksymalna liczba p. za każde pytanie 

podana jest przy pytaniu. 

Maksymalnie w części B do zdobycia 28 p. 
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B4. Które z praw Jezus nazwał wprost słowem „przykazanie”? Zaznacz pięć 

odpowiedzi. 5 p. 

a) nie zabijaj Mt 19,18 

b) nie mów fałszywego świadectwa Mt 19,18 

c) nie przeklinaj 

d) nie miej obrazów ani figur 

e) czcij ojca i matkę Mt 19,19 

f) mieszkaj w kraju i dbaj o wierność 

g) nie cudzołóż Mt 19,18 

h) miłuj bliźniego jak siebie samego Mt 19,19 

i) czyń dobrze 

B5. Zaznacz, co lub kogo należało opuścić dla imienia Jezusa. Jest sześć poprawnych 

odpowiedzi. 6 p. Mt 19,29 

a) matkę 

b) kuzynów 

c) grób dziedziczny 

d) braci  

e) rolę 

f) wnuków 

g) dzieci  

h) kościół 

i) ojca 

j) trzodę 

k) domy  

B6. Co uczniowie robili przy trzecim spotkaniu z Jezusem po Jego zmartwychwstaniu? 

Zaznacz sześć odpowiedzi. 6 p. 

a) Piotr poszedł łowić ryby J 21,3 

b) drudzy uczniowie przybyli w łodzi ciągnąc sieć z rybami J 21,8 

c) Jezus nazywa Piotra rybakiem ludzi 

d) nagi Piotr przepasał się szatą i rzucił się w morze J 21,7 

e) podarli sieć z powodu udanego połowu ryb 

f) Jezusem dał uczniom chleb i rybę J 21,13 

g) nie wiedzieli, że to Jezus 

h) bali się Jezusa 

i) wspólnie jedzony posiłek był śniadaniem J 21,13 

j) Jezus pyta Piotra czy go miłuje J 21,15-19 

k) Jezus nazywa wszystkich uczniów, którzy tam byli rybakami ludzi 
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CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Czy poniższe zdania są prawdziwe? Oceń, zaznaczając odpowiednią rubrykę. 10 p. 

 Prawda Fałsz 

1. Piotr, idąc po wodzie nie doszedł do Jezusa, bo zląkł się i 

zaczął tonąć.  
 Mt 14,29 

2. Barsabasz był jednym z tych, których posłano do 

Antiochii z listem do nawróconych pogan. 
Dz 15,22  

3. Piotr nie uwierzył słowom Marii Magdaleny, że Jezus 

zmartwychwstał, ale dopiero wtedy, gdy sam pobiegł do 

grobu i zobaczył leżące prześcieradła. 

 J 20,1-9 

4. Według słów Jezusa, największy w Królestwie Bożym 

jest ten, który przyjmuje dziecko w Jego imieniu. 
 Mt 18,5 

5. Natanael był jednym z uczniów, którzy poszli łowić ryby 

z Piotrem nad Morem Tyberiadzkim. 
J 21,6-7  

6. Piotr i Jan po tym jak zostali zwolnieni sprzed rady po raz 

pierwszy, poszli nauczać Słowa z odwagą w świątyni. 
 Dz 4,23 

7. Jezus będąc w Cezarei Filipowej zapytał, za kogo Go 

ludzie uważają. 
Mt 16,13  

8. Miasteczko Emanus było oddalone 60 stadiów od Cezarei.  Łk 24,13 

9. Pawel i Barnaba wraz z Juda i Sylasem przynoszą pismo 

do zboru w Antiochii. 
Dz. 15,22-23  

10. Filip spotkał Natanaela i powiedział mu że znaleźli tego, 

o którym pisał w zakonie Mojżesz. 
J 1,45  

 

C2.  Pan Jezus po jednej z rozmów z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, zwrócił się do 

ludu w słowach: „Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, 

to kala człowieka”. Wyjaśnij swoimi słowami sens tych słów. 2 p. 

………………………………………………………………………………………………… 

Przykładowa odpowiedź: Rzeczy zewnętrzne, takie jak mycie rąk, czy jedzenie nie są 

wyznacznikiem stanu serca, ale tylko to co pochodzi z wnętrza człowieka, czyli jego 

myśli i czyny świadczą o stanie serca. (Mt 15,17-20) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

  
PUNKTACJA CZĘŚCI C 

Każda prawidłowa odpowiedź 1p., 

chyba że zaznaczono inaczej. 

Maksymalna liczba p. za każde pytanie 

podana jest przy poleceniu. 

Maksymalnie w części C do zdobycia 64 

p. 
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C3.  Podaj kto, do kogo i w jakiej sytuacji wypowiada poniższe słowa: po 1 p. za 

odpowiedź; razem 9 p. 

a) „Lecz to jest wasza pora i moc ciemności.” (Ł 22,53) 

Kto: ………………………Jezus……………………………………. 

Do kogo: …arcykapłanów, dowódców straży świątynnej, starszych …………. 

Sytuacja: … w ogrodzie Getsemane na Górze Oliwnej ………………………….. 

 

b) „Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go 

posłał.” (J 13,16) 

Kto: ………… Jezus………………. 

Do kogo: … uczniów ………………. 

Sytuacja: … podczas wieczerzy, po umyciu nóg uczniom ……………………… 

 

c) „Modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże.” (Dz 10,4) 

Kto: ………… Anioł Boży …………. 

Do kogo: … Korneliusza …………………. 

Sytuacja: … podczas modlitwy u niego w domu około godziny dziewiątej …….. 

 

C4.  Wymień 6 rzeczy, które zostały określone liczbą 12. 6 p.  

1. Apostołowie (Mt 10,2; Łk 22,47)  

2. Przybliżony wiek córki Jaira (Łk 8,42) 

3. Lata choroby na krwotok kobiety (Łk 8,43) 

4. Trony (Łk 22,30) 

5. Pokolenia (Łk 22,30) 

6. Kosze okruchów pozostałych po nakarmieniu 5 tys. (J 6,13) 

7. Legiony aniołów, które Bóg mógłby wystawić, by obronić Jezusa (Mt 26,53) 

 

C5.  Uzupełnij treść wersetów oraz ich odnośniki. po 0,5 p. za lukę; razem 8 p. 

Dzieje 0,5 p. Apostolskie 0,5 p.    4,11-12  

On to jest owym kamieniem 0,5 p. odrzuconym przez was, budujących, 0,5 p.  On stał się 

kamieniem węgielnym. 0,5 p.  I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego 

innego imienia 0,5 p.  pod niebem 0,5 p., danego ludziom 0,5 p., przez które moglibyśmy 

być zbawieni 0,5 p.. 

 

Dzieje Apostolskie 3,6 0,5 p. 

I rzekł Piotr: srebra i złota nie 0,5 p.  mam 0,5 p., lecz co mam 0,5 p., to ci daję 0,5 p.. W 

imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego 0,5 p., chodź ! 0,5 p. 
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C6.  Odpowiedz na pytania do poszczególnych fragmentów biblijnych 12 p. 

A proszę was, 

bracia, w imieniu 

Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa, 

abyście wszyscy 

byli jednomyślni i 

aby nie było 

między wami 

rozłamów, lecz 

abyście byli 

zespoleni jednością 

myśli i jednością 

zdania. 

Kto napisał te 

słowa? 

Paweł 1 Kor 1 

Do kogo je 

skierował? 

Do braci (zboru) w 

Koryncie 

1 Kor 1,10 

Dlaczego to 

napisał? 

Bo wynikły spory 1 Kor 1,11 

Od kogo się o 

tym problemie 

dowiedział? 

Od domowników Chloi 1 Kor 1,11 

Dlatego sądzę, że 

nie należy czynić 

trudności tym 

spośród pogan, 

którzy nawracają 

się do Boga, ale 

polecić im, żeby się 

wstrzymywali od 

rzeczy 

splugawionych 

przez bałwany, od 

nierządu, od tego, 

co zadławione, i od 

krwi. 

Kto 

wypowiedział te 

słowa? 

Jakub Dz 15,13 

Do kogo je 

skierował? 

Do apostołów i starszych Dz 15, 6 

Co było 

przyczyną tych 

ustaleń? 

Nauczanie niektórych 

ludzi, że osoby nie 

obrzezane według 

zwyczaju Mojżeszowego, 

nie mogą być zbawione. 

Dz 15, 1 

Jaki był efekt ich 

ustaleń? 

posłali wybranych braci 

(wysłańców)z listem 

(pismem) do braci z 

pogan (do zboru w 

Antiochii) 

Dz 15,23-30 

Trzeba, więc, aby 

jeden z tych 

mężów, którzy 

chodzili z nami 

przez cały czas, 

kiedy Pan Jezus 

przebywał między 

nami, począwszy 

od chrztu Jana, aż 

do dnia, w którym 

od nas został wzięty 

w górę… 

Kto 

wypowiedział te 

słowa? 

Piotr Dz 1,15 

Do kogo je 

skierował? 

Do grona około 120 osób 

(do braci, niewiast i 

Marii, matki Jezusa i 

braci Jego) 

Dz 1,14-16 

Jaki miał cel? aby wybrać jedną osobę, 

która zajmie miejsce 

Judasza, (który był 

przywódcą tych co 

pojmali Jezusa)  

Dz 1,16 i 25 

Kim ta osoba 

miała się stać? 

Miała stać się razem z 

pozostałymi 11 uczniami 

świadkiem 

zmartwychwstania Jezusa 

Dz 1, 21-22 
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C7.  Uszereguj chronologicznie podane wydarzenia wpisując cyfry od 2 do 9. Początek 

wydarzeń jest już zaznaczony. 8 p. (punkty są przyznawane, gdy min. trzy 

wydarzenia występują we właściwej kolejności) 

Kolejność Wydarzenie  

8 Wychłostanie apostołów Dz 5,40 
1 Wylanie Ducha Świętego na uczniów w Dniu Pięćdziesiątnicy Dz 2,1-4 
9 Wybór 7 diakonów Dz 6,2-6 
7 Przemówienie Gamaliela Dz 5,34-39 
2 Nawrócenie 3 tysięcy osób Dz 2,41 
5 Śmierć Ananiasza i Safiry Dz 5,1-11 
3 Uzdrowienie chromego w Bramie Pięknej Dz 3,1-8 
6 Wypuszczenie apostołów z więzienia przez anioła Dz 5,17-21 
4 Kazanie Piotra w świątyni Dz 3,12-26 

C8.  Rozwiąż krzyżówkę. Otrzymasz punkt za każde odgadnięte hasło. 9 p. 

Poziomo 

1 Co ludzie odczuwali oglądając czary? Dz 8,9 zachwyt 

2 Po tej czynności ci, co przyjęli Słowo Boże otrzymywali Ducha Świętego (2 wyrazy) Dz 8,17 

wkładanie rąk 

3 Uczeń wysłany z Jerozolimy wraz z Piotrem Dz 8,14 Jan 

4 Co oferował czarnoksiężnik apostołom w zamian za moc Ducha Świętego? Dz 8,18 pieniądze 

5 Jak nazywali ludzie moc czarnoksiężnika? Dz 8,10 wielka 

Pionowo 

1 Imię czarnoksiężnika Dz 8,9 Szymon 

2 Zarówno mężczyźni, jak i niewiasty dawali się ................ po usłyszeniu dobrej nowiny. 

Dz 8,12 ochrzcić 

3 W jakim mieście doświadczano magicznych sztuczek? Dz 8,9 Samaria 

4 Kto głosił Chrystusa czarnoksiężnikowi? Dz 8,5; 12 Filip 

 

 

 


