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Z życzeniami Bożego pokoju w sercu 

Centralna Komisja Konkursu 

 

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 10 stron. 

nazwisko:  imię:  

nazwa i adres 

Zboru: 

 zdobyte 

punkty: 

 

 

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.  Dlaczego Pan postanowił w swoim sercu, że nie będzie już nigdy przeklinać ziemi 

z powodu człowieka? 

a) Bóg ubolewał z powodu rozmiaru nieszczęścia, które spotkało ziemię 

b) myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego 

c) Noe modlił się do Pana i Bóg go wysłuchał 

d) Pan widział wielką złość człowieka i bolał w sercu swoim, że go uczynił  

e) wszystkie zwierzęta ziemi i wszelkie ptactwo niebios było przepełnione bojaźnią 

i lękiem przed człowiekiem 
f)  

g)  

 

A2.  W którym momencie poznajemy Abrama jako Hebrajczyka? 

a) spotkanie z faraonem 

b) wiadomość o uprowadzeniu Lota 

c) wyjście z Ur Chaldejskiego 

d) zamieszkanie w Haranie 

e) zawarcie przymierza, którego znakiem było obrzezanie 

 

A3.  Który z przodków Abrama jeszcze żył, gdy ten przyszedł na świat? 

a) Adam 

b) Enoch 

c) Lamech 

d) Noe 

e) Set 

 

A4.  Gdzie zatrzymał się Jakub podczas podróży do Egiptu, by złożyć Bogu ofiarę? 

a) Beer-Szeba 

b) Betel 

c) Hebron 

d) Jerozolima 

e) Soar  
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A5.  Która nazwa dotyczy Abel-Misraim? 

a) Goren-ha-Atad 

b) Goszen 

c) Hebron 

d) On 

e) Sychem 

 

A6.  Ilu synów Jakuba stanęło razem przed faraonem? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 7 

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.  Kiedy czytamy o tym, że Jakub bał się? Zaznacz sześć odpowiedzi. 

a) gdy Jakub ruszał do Haranu 

b) gdy stanął przed faraonem 

c) gdy wyruszał do Egiptu 

d) gdy wysłał pierwszy raz swoich synów do Egiptu 

e) miejsca, w którym Jakubowi przyśniła się drabina sięgająca nieba 

f) po tym, jak jego synowie znaleźli sakiewki w workach ze zbożem 

g) podczas przeszukiwania jego rzeczy przez Labana 

h) podczas spotkania aniołów w drodze powrotnej do domu 

i) podczas walki z aniołem Pana 

j) że Abimelech zabije go z powodu urody Racheli 

k) że Ezaw przyjdzie i zabije go 

l) że Ezaw zabije jego rodzinę 

m) że Laban odbierze mu swoje córki 
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B2.  Jak nazwano usypany kopiec kamieni, który został symbolem zgody pomiędzy 

Jakubem i Labanem? Zaznacz trzy odpowiedzi. 

a) Galed 

b) Gilead 

c) Goszen 

d) Jegar Sahaduta 

e) Machanaim 

f) Machpela 

g) Mispa 

h) Paddan-Aram 

 

B3.  Dlaczego Bóg zapewnił Izaaka, że dochowa przysięgi jaką dał Abrahamowi 

dotyczącej jego potomstwa? Zaznacz trzy odpowiedzi. 

a) Abraham był mężem sprawiedliwym i czynił wszystko zgodnie z Bożą wolą 

b) Abraham był posłuszny głosowi Bożemu 

c) Abraham strzegł Bożych przykazań 

d) Abraham strzegł przepisów i praw Bożych 

e) Izaak drżał przed Panem, Bogiem Abrahama i we wszystkim naśladował ojca 

f) Izaak nie wziął sobie żony spośród kobiet kananejskich 

g) Izaak zbudował ołtarz, złożył Panu ofiarę i uczynił ślub dotyczący dziesięciny 

 

B4.  Dla kogo Juda był ojcem? Zaznacz pięć odpowiedzi. 

a) Chira 

b) Er 

c) Eser 

d) Eszban 

e) Kenaz 

f) Onan 

g) Peres 

h) Sefo 

i) Szela 

j) Szobal 

k) Zerach 
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B5.  Co Pan polecił przygotować Abramowi na ofiarę, gdy zawierał z nim przymierze? 

Zaznacz trzy odpowiedzi. 

a) cielę 

b) jałówkę 

c) kozę i barana 

d) mąkę i oliwę 

e) owcę i barana 

f) syna 

g) synogarlicę i gołębicę 

 

B6.  O czym powiedziała Ewa wężowi, że nie wolno im robić w związku z drzewem 

poznania dobra i zła? Zaznacz dwie odpowiedzi. 

a) dotykać drzewa 

b) jeść jego owoców 

c) patrzeć na drzewo 

d) przechodzić w pobliżu drzewa 

e) wąchać jego kwiatów 

 

CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Podaj prawidłowe liczebniki. Uzupełnij tabelę. 

lp. opis liczebnik 

1. 
Lata po wyjściu z Haranu, po których Bóg zawarł przymierze 

z Abramem i zmienił jego imię. 
 

2. 
Lata pobytu w ziemi kananejskiej, po których Hagar została żoną 

Abrama. 
 

3. 
Osoby pochowane w jaskini na polu Efrona Chetyty, o których 

wiemy na podstawie Księgi Genesis. 
 

4. Pokolenie, które miało wrócić z niewoli.  

5. 
Sytuacje, w których Bóg obiecał, że rozmnoży potomstwo 

Abrahama jak gwiazdy na niebie. 
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C2.  Połącz w pary słowa, które zostały wypowiedziane przy narodzinach wskazanych 

synów Jakuba z tymi, które padły przy ich błogosławieństwie pod koniec życia Izraela. 

 

1. Na moje szczęście, bo kobiety będą 

mnie nazywać szczęśliwą. 

2. Nadludzkie boje stoczyłem z siostrą 

moją i zwyciężyłam. 

3. Nie bój się, bo i tym razem masz 

syna. 

4. Obdarzył mnie Bóg pięknym darem; 

tym razem mój mąż zatrzyma mnie 

przy sobie. 

5. Tym razem będę sławić Pana. 

6. Usłyszał Pan, że byłam w niełasce, 

dlatego dał mi i tego. 

A. Mieszka nad brzegiem morza, na 

brzegu, gdzie jest przystań okrętów, 

a jego granice sięgają aż do Sydonu. 

B. Pociemnieją oczy jego od wina, 

a zęby jego zbieleją od mleka. 

C. Rozdzielę go w Jakubie i rozproszę 

go w Izraelu. 

D. Smukła łania, rodzi ładne sarnięta. 

E. Tłusty jest pokarm jego, dostarczać 

będzie przysmaków królewskich. 

F. Wilk drapieżny, rano pożera 

zdobycz, wieczorem dzieli łup..

słowa wypowiedziane 

podczas narodzin 
syn Jakuba 

słowa oznajmiające 

przyszłość 

 Aszer  

 Beniamin  

 Juda  

 Naftali  

 Symeon  

 Zebulon  

 

C3.  Uzupełnij werset. 

I stworzył Bóg ………………………………..……………..….……….…..…… na …………………………….….…….…….…..…… swój. 

Na obraz …………….………………….………………….….…….…..…… stworzył go. 

Jako …………………………..……………..……….…..…… i …………………………………………..……….…….…..…… stworzył ich. 
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C4.  Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba przedstawiał się w różny sposób. Mówiono o Nim 

także na wiele sposobów. Do podanych określeń należy dopasować kto i kiedy mówił 

w ten sposób o Panu Bogu. Uzupełnij tabelę. 

przedstawienie Boga mówiący 
okoliczności, w jakich 

padły te słowa 

Bóg Najwyższy, 

stworzyciel nieba 

i ziemi 

  

  

Bóg wasz 

i Bóg ojca waszego 
  

Jam jest Pan, 

Bóg Abrahama, ojca 

twego i Bóg Izaaka 

Pan Bóg  

  

C5.  Kto do kogo wypowiedział podane słowa? Jeżeli znamy imię, należy je podać wraz 

z okolicznościami wydarzenia. Uzupełnij tabelę. 

wypowiedziane słowa mówiący adresat 

Cóżeś nam uczynił? …Postąpiłeś ze mną, 

jak nie godzi się postępować. …Do czego 

zmierzałeś, że to uczyniłeś? 

  

opis sytuacji 

 

Nie kłóćcie się w drodze. 
 

 

 

opis sytuacji 

 

Rozmnóż się w niezliczone tysiące, a potomstwo 

twoje niech zdobędzie grody wrogów swoich. 

  

opis sytuacji 
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C6.  Określ czy podane w tabeli stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz X we 

właściwej kolumnie. 

stwierdzenie prawda fałsz 

Abraham żył jeszcze przez ok. 15 lat po tym, jak został 

dziadkiem. 
  

Abram spotkał się z królem Sodomy w dolinie Szewe. 
  

Józef nie sprzeciwił się ojcu, gdy ten wyróżnił Efraima przed 

Manassesem. 

  

Przestano budować miasto, gdy Bóg pomieszał ludziom 

języki. 
  

Rachela została żoną Jakuba dopiero po 14 latach służby 

u Labana. 

  

Wody potopu zaczęły opadać jak tylko przestał padać deszcz. 
  

 

C7.  Rozwiąż krzyżówkę. Cyfry z dolnych narożników utworzą hasło. Należy udzielić 

dodatkowych informacji związanych z użyciem tego terminu lub nazwy osoby, której 

ten termin dotyczy. Uzupełnij tabele. 

1. Imię króla Salemu. 

2. Miejsce, którego nazwa oznacza oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało 

życie moje. 

3. Jej szczyt miał sięgać nieba. 

4. Miasto, z którego pochodził Eliezer. 

5. Nazwa tego miejsca oznacza Obóz Boży. 

6. Powiedział o swoim synu, że ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na 

ziemi, którą przeklął Pan. 

7. Narodowość Betuela. 

8. Siostra Nebajota. 

9. Był nim Mamre dla Abrama. 

10. Miejsce, w którym Jakub zbudował sobie dom, a swoim stadom wystawił szałasy. 

11. Był nim Ismael. 

12. Był nim ojciec Asenat.  

13. Był nim Noe.  
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Hasło: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

rozmówcy okoliczności 

Abram do Boga 
 

 

Jakub do Józefa 
 

 

Rachela i Lea do Jakuba 
 

 

Sara do Abrahama 
 

 

  

3 

 
4 

 

1 

 

5 

 
6 

 
7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

2 

 

 

3 
 

10 
 

1 

 

9 

 

2 

 

6 

 

4 
 

5 

12 

 
13 

 

 

7 

 

8 

 

11 
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C8.  W podanej tabeli wpisz nazwy miejscowości, których dotyczą podane opisy, 

a następnie zaznacz je na zamieszczonej mapie wpisując odpowiednią cyfrę w kratce. 

nr na 

mapie 
opis miejscowości nazwa 

1. inaczej Efrata 
 

2. 

Jakub powiedział 

o tym miejscu, że 

nic tu innego, tylko 

dom Boży i brama 

do nieba 

 

3. 

tam Abraham 

zasadził 

tamaryszek 

 

4. 

tam Izrael wysłał 

Józefa 

do braci i trzód 

 

5. tam umarła Sara 
 

 

 

 

Mapa pochodzi z: John Strange, Atlas Biblijny, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1995, s. 28. 

 

CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


