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Drogi Uczestniku Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

Nim przystąpisz do rozwiązywania testu I etapu Konkursu wpisz swoje dane w tabeli poniżej 

oraz przeczytaj instrukcję. Sprawdź również czy posiadasz test składający się z 8 stron. 

nazwisko:  imię:  

nazwa i adres 

Zboru: 

 zdobyte 

punkty: 

 

 

Instrukcja: 

1. Test składa się z 20 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 73 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. 

8. W części D znajduje się brudnopis, który nie podlega ocenie. 
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CZĘŚĆ A 
Test jednokrotnego wyboru 

(pytania z jedną poprawną odpowiedzią) 
 

A1.  Gdzie był ogród, w którym Pan Bóg umieścił człowieka, którego stworzył? 

a) w Izraelu 

b) w Edenie (1 M 2,8)   1 p. 

c) w Kanaanie 

d) w Egipcie 
e)  

f)  

 

A2.  Która z tych osób zabiła swojego brata? 

a) Abel 

b) Set 

c) Adam 

d) Kain (1 M 4,8)   1 p. 

 

A3.  Kto zamknął arkę, gdy wszystkie zwierzęta i Noe z rodziną weszli do arki? 

a) drzwi same się zatrzasnęły 

b) Noe zamknął arkę z pomocą swoich synów 

c) Noe sam zamknął arkę, wykorzystując do tego liny 

d) Bóg zamknął arkę (1 M 7,16)  1 p. 

 

A4.  Dlaczego ludzie zaczęli budować miasto i wieżę nazwane potem Babel? 

a) marzyli, aby ich budowla sięgała nieba i nie chcieli rozproszyć się po ziemi  

(1 M 11,4)   1 p. 

b) zamierzali wybudować budowlę, w której schroniliby się na wypadek kolejnego 

potopu 

c) szukali schronienia przed okolicznymi wrogami 

d) chcieli wypróbować nowe techniki budowlane 

A5.  Kiedy bracia przybyli po raz pierwszy do Egiptu po zboże, Józef oskarżył ich o: 

a) kłamstwo 

b) szpiegostwo (1 M 42,9)  1 p. 

c) zabójstwo 

d) kradzież 

PUNKTACJA CZĘŚCI A 

Każda prawidłowa odpowiedź 1 p. Zaznaczenie 

więcej niż jednej odpowiedzi w pytaniu 0 p. 

Maksymalnie za każde pytanie 1 p. 

Maksymalnie w części A do zdobycia 6 p. 
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A6.  Który z braci wstawił się u Józefa za Beniaminem i gotów był sam stać się 

niewolnikiem? 

a) Ruben 

b) Symeon 

c) Juda (1 M 44,18-34)  1 p. 

d) Gad 

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.  Zaznacz dwie odpowiedzi, którymi można dokończyć zdanie: „Pan Bóg stworzył 

kobietę…” 

a) z prochu ziemi. 

b) razem z Adamem. 

c) z kości Adama.   (1 M 2,22)  1 p. 

d) kiedy Adam spał.   (1 M 2,21)  1 p. 

B2.  Co się stało, gdy Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła? Zaznacz 

dwie odpowiedzi. 

a) stwierdzili, że owoc ten jest niesmaczny 

b) poznali, że są nadzy   (1 M 3,7)  1 p. 

c) zrobili sobie ubranie ze skóry 

d) skryli się wśród drzew ogrodu   (1 M 3,8) 1 p. 

 

B3.  Jakie zwierzęta wypuścił Noe z arki, aby sprawdzić czy jest suchy ląd? Zaznacz 

dwie odpowiedzi. 

a) jaskółkę 

b) gołębicę   (1 M 8,9)  1 p. 

c) orła 

d) kruka   (1 M 8,7)  1 p. 

e) sępa 

f) przepiórkę 

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 14 p. 
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B4.  Co uczynił Pan Bóg z ludźmi budującymi miasto i wieżę Babel? Zaznacz trzy 

odpowiedzi. 

a) nakazał im iść do domów 

b) pomieszał ich języki   (1 M 11,7)  1 p. 

c) uśmiercił ich 

d) rozproszył ich po całej ziemi   (1 M 11,8)  1 p. 

e) zabrał do nieba 

f) sprawił, że przestali budować miasto  (1 M 11,8)  1 p. 

g) pozwolił na dalsze budowanie wieży 

B5.  Zaznacz trzy odpowiedzi. Bracia nie lubili Józefa i zazdrościli mu, ponieważ: 

a) jako jedyny miał inną mamę niż oni sami 

b) donosił ojcu, co złego ludzie mówili o nich  (1 M 37,2)  1 p. 

c) tylko on urodził się w ziemi kanaanejskiej 

d) Jakub wyróżniał go spośród nich wszystkich i podarował mu długą szatę 

z rękawami  (1 M 37,4)  1 p. 

e) opowiedział im swoje sny  (1 M 37,5)  1 p. 

f) nie musiał paść trzody tak jak oni 

 

B6.  Pan Bóg sprawił, że Józef zjednał sobie przychylność dwóch osób. Zaznacz je. 

a) piekarz 

b) Potyfar  (1 M 39,2-4)  1 p. 

c) Ismaelici 

d) przełożony więzienia  (1 M 39,21)  1 p. 

e) podczaszy 

 

CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Uzupełnij wersety. razem 6 p.   

a. I stworzył Bóg człowieka na ………………………… swój Na obraz Boga stworzył go. 

Jako ……………………………… i …………………………… stworzył ich. (1 M 1,27) 

b. (…) błogosławił Pan …………………… Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło 

błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w ……………….. i na ……………. 

PUNKTACJA CZĘŚCI C 

Każda prawidłowa odpowiedź 1 p. 

Maksymalna liczba p. za każde pytanie 

podana jest przy poleceniu. 

Maksymalnie w części C do zdobycia 53 p. 

  obraz  1 p. 

 mężczyznę   1 p.        niewiastę   1 p. 

  obraz  1 p. 

  domowi   1 p. 

  domu   1 p.              polu   1 p. 

(1 M 39,5) 
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C2.  Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. razem 7 p. 

lp.  stwierdzenie prawda fałsz 

1 
Adam razem z Ewą nadali nazwy wszystkim zwierzętom. 

(1 M 2,20)  1 p. 
 X 

2 
Adam wziął całą winę na siebie, po tym jak zjadł z Ewą zakazany 

owoc. (1 M 3,12)   1 p. 
 X 

3 
Za czasów Noego ziemia była skażona w oczach Boga i pełna 

nieprawości.  (1 M 6,11)   1 p. 
X  

4 Noe przebywał w arce 40 dni. (1 M 7,11; 8,13-14)   1 p.  X 

5 Józef był najmłodszym synem Jakuba. (1 M 42,13; 46,19)   1 p.  X 

6 Józef został namiestnikiem całej ziemi egipskiej. (1 M 41,41)   1 p. X  

7 
Hebrajczycy po przybyciu do Egiptu zamieszkali w Goszen.  

(1 M 47,6)   1 p. 
X  

w 

C3.  Kto do kogo wypowiedział podane słowa? razem 6 p. 

1 

Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z 

niego, otworzą się wam oczy i 

będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. 

wąż  1 p. 

 

do 

 

kobiety 1 p.  

(1 M 3,5) 

2 

Cóż to za sen, który ci się śnił? Czy 

więc ja, matka twoja i bracia twoi 

mielibyśmy przyjść i pokłonić się do 

ziemi? 

Jakub  1 p. 

  

do 

 

Józefa 1 p.  

(1 M 37,10) 

3 

Gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, 

zabierzcie stąd kości moje! 
Józef  1 p. 

(1 M 50,25)  
do 

Izraelitów/ 

Hebrajczyków/ 

swoich rodaków 1 p.  

C4.  Opisz krótko, co się przyśniło Józefowi. razem 7 p. (punkty za poniższe słowa 

kluczowe) 

pierwszy sen Józefa (1 M 37,7) drugi sen Józefa (1 M 37,9) 

snopy 1 p.; bracia 1 p.; pokłon 1 p. słońce 1 p.; księżyc 1 p.; 11 gwiazd 1 p.; 

pokłon 1 p. 
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C5.  Wstaw w ramki odpowiednie litery. razem 8 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

B 0,5 p.  F 0,5 p.  P 0,5 p. 
(1 M 1,24-27) 

J    0,5 p. 
(1 M 2,2) 

E 0,5 p. K 0,5 p.  L 0,5 p.  N 0,5 p. 
(1 M 1,9-12) 

O     0,5 p. 
(1 M 1,5) 

I     0,5 p. 
(1 M 1,6-8) 

D   0,5 p. M   0,5 p. 
(1 M 1,14-18) 

A 0,5 p. C 0,5 p.  G 0,5 p.  H 0,5 p. 
(1 M 1,20-22) 
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C6.  Dopasuj dzieci do ich rodziców. razem 8 p. 

C7.  Uzupełnij krótko zdania: razem 4 p. 

1 Noe zbudował dla Pana po wyjściu z arki _______________________ (1 M 8,20) 

2 
Bóg wtedy postanowił, że już nigdy więcej nie będzie _____________ 

(1 M 8,21; 9,11) 

3 Bóg polecił Noemu i jego rodzinie _____________________________ (1 M 9,1.7) 

4 Na znak przymierza z ziemią Bóg umieścił na obłoku ______________ (1 M 9,13) 

 

C8.  Dopasuj elementy snu do odpowiedniej osoby. Wstaw odpowiednie litery pod osobą, 

której Józef wyjaśnił znaczenie tego snu. razem 7 p. 

przełożony podczaszych 

(1 M 40,10-11) 
 

przełożony piekarzy 

(1 M 40,16-17) 
 

faraon 

(1 M 41,1-7) 

B  1 p. 

E  1 p. 

 

 D 1 p. 

F  1 p. 

 

 A  1 p. 

C  1 p. 

G  1 p. 

 
A. siedem krów pięknych i tłustych oraz siedem krów szpetnych i chudych  

B. trzy pędy krzewy winnego  

C. siedem kłosów pełnych i pięknych oraz siedem kłosów pustych i wysuszonych  

D. trzy kosze białego pieczywa  

E. puchar faraona  

F. ptaki  

G. brzeg Nilu 

Adam i Ewa

Kain 1 p.

Abel 1 p.

Set  1 p.

Noe i jego żona

Sem  1 p.

Cham  1 p.

Jafet  1 p.

Józef i Asenat

Manasses  1 p.

Efraim  1 p.
Efraim, Set, Sem, Manasses, 

Kain, Cham, Abel, Jafet 

UWAGA! 

Kolejność dzieci nie ma znaczenia. 

(1 M 4,1-2. 25) (1 M 9,18) 

(1 M 41,51-52) 

ołtarz  1 p. 

potopu  1 p. 

zaludnili ziemię/ rodzili dzieci/ rozmnażali się 1 p. 

łuk/tęczę  1 p. 

lub nie zniszczy żadnej istoty żyjącej/ nie będzie przeklinał ziemi 
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CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


