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Z życzeniami Bożego pokoju w sercu 
Centralna Komisja Konkursu 

 

Drogi Uczestniku Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, 
nim przystąpisz do rozwiązywania testu finałowego Konkursu wpisz swoje dane w tabeli poniżej oraz 
przeczytaj instrukcję. Sprawdź czy posiadasz test składający się z 9 stron. 

nazwisko:  imię: 
 

nazwa i adres 
Zboru: 

 

 

Instrukcja: 
1. Test składa się z 20 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 100 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. 
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CZĘŚĆ	A	
Test jednokrotnego wyboru 

(pytania z jedną poprawną odpowiedzią) 
 

A1.  Jak nazywała się studnia wykopana przez sługi Izaaka w dolinie Geraru, która 
nie była powodem żadnej sprzeczki? 

a) Esek 

b) Szibea 

c) Sukkot 

d) Sytna 

e) Rechowot 1  M 26, 22  1 p. 

f) Machpela 
 

A2.  Ile dni podczas potopu Noe z rodziną byli na arce? 

a) około 40 dni i 40 nocy 

b) około 40 dni 

c) około 150 dni 

d) około 360 dni  1 M 7,11 i 8,13  1 p. 
 

A3.  Co przyniósł kruk Noemu, gdy został przez niego wypuszczony? 

a) nic  1 M 8,7  1 p. 

b) gałązkę z drzewa oliwnego 

c) liść z drzewa oliwnego 

d) owoc z napotkanego drzewa 
e)  

 

A4.  Kto chodził z Bogiem i został przez Niego zabrany do nieba? 

a) Jakub 

b) Henoch 1 M 5,24  1 p. 

c) Noe 

d) Józef 

e) Kain 

f) Abraham 
 

A5. W jaki sposób Jakub przygotował się do spotkania z Ezawem po ucieczce od 
Labana? 

a) ofiarował mu wiele bydła   1 M 32,13-19  1 p. 

b) wysłał swoje wojska, by nastraszyć Ezawa 

c) ofiarował mu mnóstwo złota i srebra 

d) pokłonił się Ezawowi pięć razy, aż do ziemi 

e) ofiarował mu jedną ze swoich żon 
 

 

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 5 p. 
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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.  Jak miały na imię żony Ezawa? Zaznacz pięć odpowiedzi. max. 5 p. 

a) Rachela 

b) Judyta 1 M 26,34 1 p. 

c) Lea 

d) Ketura 

e) Basemat 1 M 26,34  1 p.  

f) Ana 

g) Mahalata  1 M 28,9 1 p. 

h) Zylpa 

i) Ada  1 M 36,10 1 p. 

j) Oholibama  1 M 36,18  1 p. 
 

B2.  Jakie obietnice otrzymał Jakub od Boga podczas snu w Betelu? Zaznacz cztery 
odpowiedzi.  max. 4 p. 1 M 28,13-15 

a) ziemia, na której leży, będzie należała do niego i jego potomków  1 p. 

b) stanie na czele licznego wojska  

c) jego potomstwo będzie liczne jak proch ziemi  1 p. 

d) rozprzestrzeni się na zachód, wschód, północ i południe 1 p. 

e) będzie miał wiele bogactw 

f) Pan Bóg będzie go strzegł, dokądkolwiek pójdzie  1 p. 

g) pokona wszystkich wrogów 

h) będą przed nim drżały narody 
 

B3.  W jakich okolicznościach Jakub spotyka się z aniołem (aniołami) Pana? Zaznacz 
trzy odpowiedzi.  max. 3 p. 

a) podczas ucieczki przed Ezawem, w Betelu  1 M 28,12 1 p. 

b) gdy przygotowywał się do spotkania z bratem w Machanaim  1 M 32,1-2 1 p. 

c) Podczas pobytu i służby u Labana w Haranie 

d) Podczas ucieczki od Labana na pogórzu Gilead 

e) W noc przed spotkaniem z Ezawem w Peniel  1 M 32,24-30 1 p. 

f) Podczas narodzin Beniamina w pobliżu Efraty 
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B4.  W jaki sposób faraon postąpił z rodziną Józefa, po tym jak przybyli do Egiptu? 
Zaznacz trzy odpowiedzi.   max. 3 p.  1 M 47,2-10 

a) oddał ich pod straż na trzy dni 

b) postanowił odizolować ich od Egipcjan 

c) pozwolił im zamieszkać w najlepszej części kraju  1 p. 

d) najdzielniejszych spośród nich polecił uczynić nadzorcami swoich trzód  1 p. 

e) obdarował cennymi upominkami 

f) rozmawiał z ojcem Józefa i jego pięcioma braćmi  1 p. 

B5.  W jaki sposób płacono za zboże podczas głodu w ziemi egipskiej i kananejskiej? 
Zaznacz cztery odpowiedzi.  max. 4 p.   1 M 47,14-23 

a) pieniędzmi   1 p.  

b) bydłem  1 p. 

c) drogocennymi kamieniami 

d) złotymi naczyniami 

e) ziemią (rolą)  1 p. 

f) oddawano siebie w poddaństwo 1 p. 

g) zaciągano pożyczki 

  

B6.  W jaki sposób pobłogosławił Izaak Jakuba? Zaznacz cztery odpowiedzi. 

a) Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi, oraz obfitość zboża i wina.  1 p. 

b) Niech ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody.  1 p. 

c) Niech twoje potomstwo będzie liczne jak proch ziemi. 

d) Niech żadna choroba nie zbliży się do twego namiotu. 

e) Bądź panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. 1 p. 

f) Niech będą błogosławione w tobie wszystkie pokolenia ziemi. 

g) Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić 
będzie niech będzie błogosławiony.  1 p. 

 

B7.  Jakie funkcje pełnił Józef w Egipcie? Zaznacz cztery odpowiedzi.  max 4 p. 

a) sługa Potyfara  1 M 39,1-4 1 p. 

b) zarządca domu Potyfara 1 M 39,4 1 p. 

c) przełożony podczaszych królewskich 

d) przełożony więzienia 

e) nadzorca nad wszystkimi więźniami 

f) namiestnik Egiptu 1 M 41,41 1 p. 

g) zięć faraona (poślubił jego córkę) 
 

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 27 p. 

max. 4 p.      1 M 27,28-29 

 1 M 39,22 1 p. 
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CZĘŚĆ	C	
Wykonaj polecenia 

C1.  Uzupełnij wersety. max. 6 p.  

Błogosławił Pan domowi ……………………. przez wzgląd na Józefa. I …………... 

błogosławieństwo Pana na ……………….  cokolwiek miał w domu i na polu. 1M 39,5b 

Jeślim ……………………. łaskę w oczach twoich, połóż, ………………….., rękę swoją pod 

biodro moje i okaż mi miłość i ……………… Nie pochowaj mnie w Egipcie. I M 47,29 

C2.  Kto był synem wymienionych osób? max. 6 p. (wystarczy podać jedno imię) 

ojciec syn ojciec syn 

Set Enosz  (1 M 4,26)    Terach Abram, Nachor, Haran 
(1 M 11,26)   

Lamech Noe (1 5, 28-29)  Betuel Laban (1 M 28, 5)    

Jered Henoch  (1 5,18)    Juda Peres Zerach, Er, Onan, Szua 
 (1 M 38,3-5.29-30)   

 

 

C3.  Zaznacz właściwą odpowiedź na pytania w tabeli: max. 8 p. 

lp. Pytanie TAK NIE 

1. Czy Józef ucałował swojego zmarłego ojca Jakuba?  1 M 50,1 X  

2. Czy Ezaw płakał po stracie błogosławieństwa ojca?  1 M 27,38 X  

3. Czy Józef przez dwa tygodnie obchodził żałobę po ojcu 
Jakubie za Jordanem?  1 M 50,10 

 X 

4. Czy imię Aszer oznacza „Okazał mi Bóg sprawiedliwość”?   X 

5. Czy imię Juda oznacza „Tym razem będę sławić Pana”?  X  

6. Czy Jakub zbudował ołtarz w Sychem i nazwał go „Bóg jest 
Bogiem Izraela”?   1 M 33,18-20 

X  

7. Czy bracia Józefa paśli owce w Beer-Szebie, gdy przyszedł 
Józef?  1 M 37,17 

 X 

8. Czy imię Manasses oznacza „Rozmnożył mnie Bóg w ziemi 
niedoli”? 1 M 41,51 

 X 

PUNKTACJA CZĘŚCI C 
Każda prawidłowa odpowiedź 1 p. 

Maksymalna liczba p. za każde pytanie 
podana jest przy poleceniu. 

Maksymalnie w części C do zdobycia 70 p. 

Egipcjanina spoczęło 

wszystkim 

znalazł proszę 

wierność 

1 M 30,6 

1 M 29,35 
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C4.  Wymień 4 z ośmiu sytuacji, w których zapłakał Józef. max. 4 p.  

1. gdy Ruben tłumaczył braciom, że spotkała ich 
kara za ich złe postępowanie wobec Józefa  
1 M 42,24  

2. gdy zobaczył Benjamina 1 M 43, 29-30 

3. gdy się witał z Benjaminem  1 M 45,14  4. gdy dał się poznać braciom 1 M 45,1-2 

5. gdy się witał z braćmi 1 M 45,15 6. gdy zobaczył swojego ojca 1 M 46,29 

7. przy śmierci Jakuba  1 M 50,1 8. gdy bracia po śmierci Jakuba prosili go o 
przebaczenie 1 M 50,17 

   

C5.  Do kogo i w jakich okolicznościach Bóg wypowiedział te słowa?  max. 12 p. 

Słowa Do kogo? W jakich okolicznościach? 

Z każdego drzewa tego ogrodu 
możesz jeść. Ale z drzewa 

poznania dobra i zła nie wolno 
ci jeść, bo gdy tylko zjesz z 
niego na pewno umrzesz.  

Adama 
1 p. 

Gdy Pan Bóg umieścił Adama w 
ogrodzie Eden 1 M 2,8.16-17  1 p. 

W pocie oblicza twego 
będziesz jadł chleb, aż wrócisz 

do ziemi, z której zostałeś 
wzięty; bo prochem jesteś i w 

proch się obrócisz. 

Adama 
1 p. 

Gdy okazało się, że ludzie zgrzeszyli 
 1 M 3,6-7.19   1 p. 

Wszak byłoby pogodne, 
gdybyś czynił dobrze, a jeśli 
nie będziesz czynił dobrze, u 
drzwi czyha grzech. Kusi cię, 

lecz ty masz nad nim panować. 

Kaina 
1 p. 

Gdy Bóg nie spojrzał przychylnie na 
ofiarę Kaina 1 M 4,5-7   1 p. 

Dwa narody są w łonie twoim i 
dwa ludy wywiodą się żywota 

twego. Jeden naród będzie miał 
przewagę nad drugim. Starszy 

będzie służyć młodszemu. 

Rebeki 
1 p. 

Gdy Rebeka poszła zapytać Pana o 
dzieci 1 M 25,23   1 p. 

Wróć do ziemi ojców swoich i 
do rodziny swojej, a ja będę z 

tobą. 
Jakuba 

1 p. 

Gdy Jakub zauważył, że Laban nie 
jest dla niego przychylny tak jak 
dawniej / Gdy Jakub chciał odejść od 
Labana     1 M 31,2-5   1 p. 

Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! 
Nie bój się iść do Egiptu, ja cię 
stamtąd wyprowadzę, a Józef 

zamknie ci oczy. 

Izraela/ 
Jakuba 

1 p. 

Gdy Jakub wyruszył z rodziną do 
Egiptu 1 M 46,1-4   1 p. 
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C6.  W prawej kolumnie tabeli wpisz takie liczby, żeby zdania były prawdziwe. 

1. Podczas potopu wody wzbierały nad ziemią … dni. 150 

2. Deszcz padał … dni i nocy.	 40 

3. Po … dniach po wejściu Noego do arki zaczął padać deszcz.	 7 

4. Noe miał … lat, gdy nastał potop na ziemi.	 600 

5. Do arki weszło … osób. 8 

6. Na … łokci wezbrały wody ponad góry, także zupełnie zostały 
zakryte.	 15 

7. Wody zaczęły opadać po … dniach.	 150 

8. Arka osiadła w … miesiącu.	 7 

9. Wody nadal opadały aż do … miesiąca.	 10 

10. Po potopie żył Noe … lat.	 350 

C7.  Dopasuj słowa do poniższego fragmentu Biblii. Niektóre wyrazy się powtarzają. 
max. 11 p. (po 1 p. za poprawnie wpisany wyraz/wyrażeniu z listy)  1 M 9, 11-13 

przymierze obłok ziemia potop 
znak wieczne czasy nigdy wody potopu 

I ustanawiam ................................ moje z wami, że już ................................ nie zostanie 

wytępione żadne ciało ................................ ............................... (2 wyrazy) i że już 

................................ nie będzie ................................, który by zniszczył ................................ . 

Potem rzekł Bóg: To będzie ................................ przymierza, które Ja ustanawiam między 

mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po ................................ 

................................ (2 wyrazy); łuk mój kładę na ................................, aby był znakiem 

................................ między mną a ................................ .  

  

max. 10 p.      1 M 7,1-24; 8, 1-5; 9,28 

po
 1

 p
. z

a 
ka
żd
ą 

pr
aw

id
ło

w
ą 

lic
zb
ę 

przymierze nigdy 

wodami potopu 

nigdy potopu ziemię 

znakiem 

wieczne 

czasy obłoku 

przymierza ziemią 

1 p.  

 8, 
1-5; 
9,2
8	

1 p.  

 8, 
1-5; 
9,2
8	

1 p.  

 8, 
1-5; 
9,2
8	

1 p.  

 8, 
1-5; 
9,2
8	

1 p.  

 8, 
1-5; 
9,2
8	

1 p.  

 8, 
1-5; 
9,2
8	

1 p.  

 8, 
1-5; 
9,2
8	

1 p.  

 8, 
1-5; 
9,2
8	

1 p.  

 8, 
1-5; 
9,2
8	

1 p.  

 8, 
1-5; 
9,2
8	
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C8.  O kim mowa? Uzupełnij krzyżówkę imionami. max. 11 p. (1 p. za każde imię) 

 

1 płodna latorośl 2 mieszka nad brzegiem morza, na brzegu, 
gdzie jest przystań okrętów 

6 tłusty jest pokarm jego, dostarczać będzie 
przysmaków królewskich 3 

ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja 
będzie na karku wrogów twoich, tobie 
kłaniać się będą synowie ojca twego 

9 wilk drapieżny 4 to bracia; miecze ich są narzędziami gwałtu 

11 sądzi swój lud, jak każde plemię izraelskie 5 smukła łania 

  7 

ty jesteś pierworodnym moim, siłą moją i 
pierworodnym męskiej mocy mojej, 
pierwszym co do godności, pierwszym co do 
potęgi. 

  8 rozbójnicy napierać na niego będą, ale on 
będzie deptał piętę ich 

  10 osioł kościsty 

 

POZIOMO PIONOWO 

1 M 49,3-27 


