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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 testu. Sprawdź również czy posiadasz test składający się 

z 10 stron. 

KOD: 
 

 

Instrukcja: 

1. Test składa się z 20 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 78 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 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. 

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 5 p.  

Nazwisko: A2 1 p.  C2 7 p.  

 A3 1 p.  C3 7 p.  

A4 1 p.  C4 5 p.  

Zbór: A5 1 p.  C5 5 p.  

 

A6 1 p.  C6 8 p.  

B1 6 p.  C7 6 p.  

B2 3 p.  C7 7 p.  

Województwo: B3 5 p.   
Razem C  

 
B4 4 p.  

B5 3 p.  

Razem 

A+B+C 
 

Podpisy osób sprawdzających B6 2 p.  

   
Razem 

A+B 
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CZĘŚĆ A 
Test jednokrotnego wyboru 

(pytania z jedną poprawną odpowiedzią) 
 

A1.  Co Jezus zalecił uczniom, że powinni czynić, aby nie popadli w pokuszenie? 

a) czytać Słowo Boże 

b) modlić się 

c) obchodzić pamiątkę Wieczerzy Pańskiej 

d) spotykać się z wierzącymi 

e) uczyć się fragmentów Pisma na pamięć 

 

A2.  Co nie pozwalało uczniom wędrującym do Emaus uwierzyć w słowa proroków? 

a) głupota i gnuśność serca 

b) oczy wypatrujące cudzołożnic 

c) serca wyćwiczone w chciwości 

d) strach przed ujawnieniem 

e) umiłowanie wygody życia  

 

A3.  Ile osób było zebranych z apostołami w chwili, gdy powoływano nowego 

apostoła? 

a) 30 

b) 60 

c) 90 

d) 120  

e) 150  

 

A4. W przybliżeniu, jak daleko była łódź od lądu, gdy uczniowie, po 

zmartwychwstaniu Jezusa, zgarnęli na Jego słowo mnóstwo ryb? 

a) 100 łokci 

b) 200 łokci   

c) 500 łokci 

d) 700 łokci 

e) 1000 łokci 
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A5.  Od kogo według Piotra powinien rozpocząć się sąd? 

a) arcykapłana i jego otoczenia 

b) domu Bożego 

c) ludzi, którzy mówią o Bogu 

d) ludzi, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej 

e) ludzi, którzy prześladują Kościół Chrystusowy 

 

A6.  W jaką szatę według Piotra powinniśmy się wszyscy przyoblec? 

a) czystości przedmałżeńskiej 

b) mądrości danej z nieba  

c) miłości do prześladowców 

d) pokory względem siebie 

e) widocznych dla wszystkich dobrych uczynków 

 

CZĘŚĆ B 
Test wielokrotnego wyboru 

(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.  Komu Jezus ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim? Zaznacz sześć odpowiedzi. 

a) Andrzejowi  

b) dwóm uczniom nie wymienionym z imienia  

c) Filipowi  

d) Jakubowi  

e) Janowi  

f) kilkunastu uczniom nie wymienionym z imienia  

g) Kleopasowi 

h) Marii Magdalenie  

i) Natanaelowi  

j) Szymonowi Piotrowi 

k) Tadeuszowi 

l) Tomaszowi  

m) trzem uczniom nie wymienionym z imienia 
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B2.  Kto wyznał, że Jezus jest Synem Bożym? Zaznacz trzy odpowiedzi. 

a) Bóg Ojciec na górze podczas przemienienia 

b) Jair po wskrzeszeniu jego córki  

c) Jan, gdy Jezus zapytał, za kogo mają Go ludzie  

d) Jan Chrzciciel widząc Jezusa na brzegu Jordanu 

e) Piotr w okolicach Cezarei  Filipowej  

f) tłum po cudzie rozmnożenia chleba  

g) uczniowie po tym, jak Jezus chodził po wodzie 

 

B3.  O kim czytamy, że ukazał mu się anioł? Zaznacz pięć odpowiedzi. 

a) Ananiaszowi  

b) chromemu 

c) Jairowi  

d) Joannie  

e) Jezusowi  

f) Korneliuszowi  

g) Marii Magdalenie  

h) Piotrowi  

i) słudze Korneliusza 

j) strażnikowi więzienia 

k) Tymoteuszowi 

  

B4.  Za kogo uważał się Piotr? Zaznacz cztery odpowiedzi. 

a) dopiero co wyzwolonego od wpływu pogrążonych w obłędzie 

b) najmniejszego z apostołów 

c) naocznego świadka wielkości Jezusa 

d) niedouczonego prostego rybaka 

e) poroniony płód 

f) starszego  

g) świadka cierpień Chrystusowych 

h) współuczestnika chwały, która ma się objawić 

i) wywyższonego przez Boga przełożonego 
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B5.  Co było w płótnie, które w widzeniu zobaczył Piotr? Zaznacz trzy odpowiedzi. 

a) czworonogi  

b) gady 

c) ludzie  

d) pieniądze  

e) płazy 

f) ptaki  

g) rośliny 

 

B6.  Kto został uzdrowiony, gdy dotknął szat Jezusa? Zaznacz dwie odpowiedzi. 

a) córka Jaira 

b) epileptyk 

c) kobieta cierpiąca na krwotok  

d) mieszkańcy Genezaret   

e) teściowa Piotra  

 

CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

 

C1. Pary łączą sytuacje, o których czytamy, że uczniowie byli wtedy jednomyślni. 

Zastanów się, o które wydarzenia chodzi i uzupełnij tabelę. 

 

A. codzienne życie chrześcijańskiego zboru 

B. gdy Piotr i Jan zostali zwolnieni z więzienia 

C. gdy powstał spór dotyczący obrzezania nawróconych pogan 

D. po wniebowstąpieniu Pana Jezusa a przed zesłaniem Ducha Świętego 

jednomyślnie podnieśli głos do Boga, który stworzył niebo 

i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest 

 

jednomyślnie uczęszczali do świątyni  

postanowili jednomyślnie posłać wybranych mężów  

trwali jednomyślnie w modlitwie w sali na piętrze  

zgromadzali się jednomyślnie w przysionku Salomonowym  
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C2. Wypisz apostołów zgodnie z przekazem Dziejów Apostolskich. Następnie wykreśl 

ich imiona razem z przydomkiem z diagramu (żadne nie może być w całości 

częścią innego). Występują one pionowo, poziomo, ukośnie i wspak. Pozostałe 

litery czytane pionowo utworzą rozwiązanie. Odpowiedz na dodatkowe pytania. 

1.   7.  

2.   8.  

3.   9.  

4.   10.  

5.   11.  

6.   12.  

 

J Z A N D R Z E J B R 

E E T E P M Z Ą A Y O 

G L O S O E A R N W N 

N O M Y Z S T D R O I 

M T A N T Ł S T E Z E 

A A S Y O K O Z N S J 

C C Z M O I J A K U B 

I I I A P A I I A E E 

E E L D K P I L I F G 

J A K U B O W Y T L O 

O E B J Z S U E T A M 

 

Hasło: 
 

 

Czyje słowa zostały przypomniane?  

Kto powołał się na te słowa?  

Które wydarzenie 

według mówiącego 

zostało przepowiedziane? 

 

 

Alfeuszowy 

Zelota 

Jakubowy 
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C3. Uporządkuj podane kwestie tak, by powstał fragment jednego z kazań Piotra. 

Podaj dokładne miejsce, w którym zostało wygłoszone. 

A. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej 

i w Jerozolimie; Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.  

B. Ale Bóg wzbudził Go trzeciego dnia i dozwolił Mu się objawić. 

C. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, 

nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.  

D. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, 

dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. 

E. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, 

że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych.  

F. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, 

który głosił Jan – o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym 

i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych 

przez diabła, bo Bóg był z Nim.  

kolejność 

kwestii: 

1 2 3 4 5 6 

      

Piotr przemawiał w 

(podaj dokładne 

miejsce): 

 

znajdującym się w 

(podaj nazwę 

miejscowości): 

 

 

C4. Na zamieszczonej mapie wskaż pięć miejsc przebywania adresatów Pierwszego 

Listu Piotra, których apostoł wymienia w pozdrowieniach. Otocz właściwe 

nazwy. 

 

 

Mapa pochodzi z: 

John Strange, Atlas 

Biblijny, Towarzystwo 

Biblijne w Polsce, 

Warszawa 1995, s. 50. 



 
 
 

 

Strona 8 z 10 
 

C5. Pary łączy wspólna cecha. Zastanów się jaki to element i uzupełnij tabelę. 

 

Sytuacja II: 

A. Ostatnia Wieczerza  

B. przypowieść o potrzebie przebaczania 

C. uzdrowienie chromego od urodzenia 

sytuacja I wspólna cecha sytuacja II 

Piotr przychodzi 

do domu Marii, matki Jana 
brama  

pojmanie Piotra dni Przaśników 
 

 

wzmianka 

o roli Barnaby 
 

spotkanie Piotra i Jana 

z Szymonem w Samarii 

rozmowa anioła 

z Piotrem w więzieniu 
 wskrzeszenie Tabity 

spotkanie Piotra 

z poganami 
pokłon  

 

C6. W podanych wersetach niektóre słowa zastąpiono cyframi. Właściwe słowa 

z wersetów należy przenieść do krzyżówki. Hasło w pogrubionej ramce jest 

pytaniem, do którego należy udzielić dodatkowych informacji. 

a) 11   zaś i   16   odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej   1   5   4   21, 

b) A   12   was,   14,   w imieniu   8   naszego,   17   20,   abyście   24   byli   6   i aby 

nie było między wami   2,   lecz abyście byli   10   18   25   i jednością   28, 

c) 19   nikt   27   22   nie   29;   jeśli komuś z   7   się   15,   że   26   na tym   23   3, 

niech się   13   9,   aby się stać   30. 

 

Hasło: 
 

 ? 

Odpowiedź (tak / nie / nie wiemy tego):  

Kto rzuca światło na tę sprawę (imię)?  
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   1.            

    2.           

  3.             

    4.           

     5.          

   6.            

     7.          

      8.         

  9.             

  10.             

   11.            

     12.          

    13.           

      14.         

     15.          

16.               

 17.              

18.               

  19.             

    20.           

   21.            

    22.           

      23.         

 24.              

  25.             

      26.         

     27.          

   28.            

  29.             

     30.          
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C7. Na podstawie przytoczonego fragmentu odpowiedz na pytania. 

A teraz, Panie, 

spójrz na… 

i dozwól sługom 

Twoim, aby…, 

gdy Ty wyciągasz 

rękę, aby uzdrawiać 

i aby się działy znaki 

i cuda przez imię 

świętego Syna 

Twego, Jezusa. 

A gdy skończyli 

modlitwę… 

Kim byli modlący się?  

Na co Pan miał spojrzeć?  

Od kogo pochodziło to, 
na co Pan miał spojrzeć? 

 

Co modlący się chcieli, 
aby Pan dozwolił 
Jego sługom? 

 

Co wydarzyło się 
bezpośrednio po modlitwie? 
Wymień dwie rzeczy. 

 

 

 

 

C8. Piotr często odwoływał się do obrazu kamienia. 

Przenieś do tabeli opisy zgodnie z zastosowaniem podanym przez apostoła. 

 

A. budulec domu duchowego 

B. budulec kapłaństwa świętego  

C. ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się o niego  

D. dla wierzących jest on rzeczą cenną 

E. Pan 

F. wybrany przez Boga jako kosztowny 

G. wzgardzili nim budowniczowie 

kamienie żywe  kamień węgielny kamień żywy 

   

 

CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 
 


