XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
TEST I ETAPU DLA POZIOMU II
rok szkolny 2019/2020

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 19 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 76 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.
Z życzeniami Bożego pokoju w sercu
Centralna Komisja Konkursu

CZĘŚĆ A
Test jednokrotnego wyboru
(pytania z jedną poprawną odpowiedzią)
A1. Czyj ojciec miał zbudować arkę?
a) Lota
b) Adama
c) Noego
d) Jafeta
e)
f)

A2. Który ptak wypuszczony z arki nie wrócił, gdyż znalazł suchy ląd?
a) kruk
b) orzeł
c) gołąb
d) mewa
A3. Dlaczego budowniczowie wieży Babel nie dokończyli swojego dzieła?
a) Z powodu trzęsienia ziemi, które zburzyło wieżę, wybudowaną przez mieszkańców.
b) Gdyż Bóg nie dał budowniczym żadnych wskazówek do budowy wieży.
c) Dlatego, że Bóg pomieszał języki, tak, że nikt nie rozumiał siebie nawzajem.
d) Budowniczowie pochodzili z różnych narodów i nie zrozumieli wytycznych do
budowy wieży.
A4. Dlaczego Jakubowi zostało zmienione imię na Izrael?
a) walczył z ludźmi i wygrał
b) walczył z Bogiem i wygrał
c) walczył z Bogiem i ludźmi i zwyciężył
d) walczył z Bogiem i ludźmi i przegrał
A5. Jak mieli na imię synowie Izaaka?
a) Jakub i Ezaw
b) Jakub i Ruben
c) Ezaw i Set
d) Ezaw i Adam
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A6. Co powiedziała Rachela gdy urodziła Józefa?

a. Zabrał Bóg mój wstyd.
b. Zdjął Bóg hańbę moją.
c. Odrzucił Bóg hańbę ode mnie.
d. Wywyższył mnie mój Bóg.

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 cztery elementy, które występowały w snach Józefa.
a) snopy zboża
b) pełne i puste kłosy
c) gwiazdy
d) słońce
e) krzew winny
f) księżyc
g) kosze z pieczywem
B2. Synami Józefa byli: (zaznacz dwie odpowiedzi)
a. Sem
b. Juda
c. Asenat
d. Efraim
e. Jafet
f. Manasses
B3. Co umieścił Bóg na wschód od ogrodu Eden, by strzec drogi do drzewa życia?
Zaznacz dwie odpowiedzi.
a) ogromną czeluść
b) cheruby
c) płomienisty miecz wirujący
d) jezioro ognia i siarki
e) gorejący krzew
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B4. Dokończ pięcioma poprawnymi odpowiedziami zdanie: Józef wywyższony przez
faraona na stanowisko namiestnika Egiptu otrzymał od niego:
a) klucze do skarbca faraona
b) złoty łańcuch
c) pierścień faraona
d) żonę
e) piękne mieszkanie
f) tron u boku faraona
g) najpiękniejsze konie Egiptu
h) wozy faraona
i) szaty z delikatnego płótna
j) nowe imię
B5. Kim był Kain? Zaznacz pasujące do niego cztery określenia.
a) pierworodnym Adama i Ewy
b) pasterzem trzód
c) mordercą swojego brata
d) myśliwym
e) tułaczem i wędrowcem na ziemi
f) rolnikiem
g) synem Noego
h) ojcem Enosza
i) stróżem swojego brata
B6. Jakie wytyczne dotyczące budowy arki otrzymał Noe od Boga? Podaj trzy odpowiedzi.
a) miała być zbudowana z drzewa akacjowego
b) wewnątrz i na zewnątrz będzie powleczona żywicą
c) długość 300 łokci
d) wysokość 100 łokci
e) będzie miała dwa okna umieszczone na łokieć od góry
f) z boku arki będą drzwi
g) będzie miała dolne, wyższe i najwyższe komory
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B7. Jak nazywały się trzy studnie wykopane przez sługi Izaaka w dolinie Gerazu?
a) Esek (Sprzeczka)
b) Szibea
c) Sukkot
d) Sytna (Zwada)
e) Rechowot
f) Machpela

CZĘŚĆ C
Wykonaj polecenia
C1. Uzupełnij wersety.
a. Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom ja z tobą i będę ci ………………..………,
i rozmnożę potomstwo twoje przez …………………… na Abrahama, ……………………… mego.
b. I rzekł do niego Pan: Oto ………………….. lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero
……………………… ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie ……………………, cokolwiek
zamierzają uczynić.

C2. Uzupełnij fragment autobiografii Józefa odpowiednimi informacjami. Są to imiona,
liczby i nazwa kraju.
Nazywam się Józef. Żyję już …... lat i kończy się mój czas na ziemi. Miałem ciekawe życie.
Mój ojciec, …………………, miał już …….. synów i córkę, ………………., gdy się
urodziłem. Dzieci rodziły mu żona ………….. i nałożnice, ……………… i ………………. .
Ja byłem pierwszym synem swojej matki, ……………………… .
Bóg dał mi niezwykły dar, wykładanie snów. Pierwsze sny, jakie otrzymałem sprawiły, że moi
bracia mnie nienawidzili i sprzedali mnie Ismaelitom. To dlatego mając ………. lat trafiłem
jako niewolnik do ……………….., dworzanina faraona . Tam miałem możliwość wyłożenia
snów podczaszemu i piekarzowi faraona. Oba sny mówiły o tym, co stanie się z nimi po ……..
dniach – jeden zostanie przywrócony do służby a drugi umrze. Gdy skończyłem …………. lat,
wyłożyłem samemu faraonowi jego sny o ………. krowach grubych i chudych oraz kłosach
pełnych i pustych. Wtedy faraon mianował mnie namiestnikiem całego ……………… .
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C3. Przyporządkuj przykłady z Bożego dzieła stworzenia do odpowiedniego dnia
stworzenia. Wstaw odpowiednie litery w poszczególne okienka.
A

człowiek

H

szczupak

B

gwiazdy

I

słońce i księżyc

C

orzeł

J

jabłoń

D

sklepienie niebieskie oddzielone od wody

K

żaba

E

trawa

L

suchy ląd

F

krowa

M

odpoczynek

G

światłość

N

ośmiornica

C4. Dopasuj imię i miejsce zamieszkania.
1

Kain

A

Gerrar

1

2

Terach

B

Paddan-Aram

2

3

Izaak

C

ziemia Nod

3

4

Laban

D

Haran

4

5

Abimelech

E

studnia Żyjącego, który mnie widzi

5

Strona 6 z 8

C5. Dopisz imiona do opisów osób.
Beniamin
Asenat
Jubal

Sychem

Poti-Fer

Jabal

Nimrod

Terach

1

pierwszy mocarz na ziemi

2

praojciec wszystkich mieszkających w namiotach

3

ojciec Abrama

4

praojciec wszystkich grających na harfie i cytrze

5

kapłan z On

6

drugi syn Racheli

7

syn Chamora

8

żona Józefa

C6. Przy urodzeniu dziecka wypowiadane były często szczególne słowa. Z czyimi
narodzinami wiążą się poniższe słowa?
wypowiedź przy narodzinach

imię

1

Na pomyślność.

2

Tym razem będę sławić Pana.

3

Oddał mi Bóg sprawiedliwość i wysłuchał głosu
mego i dał mi syna.

4

Na moje szczęście.

5

Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana.

6

Bóg dał mi innego potomka.

7

Rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej.
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CZĘŚĆ D
Brudnopis
(nie podlega ocenie)
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