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Z życzeniami Bożego pokoju w sercu 

Centralna Komisja Konkursu 

 

Drogi Uczestniku Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

Nim przystąpisz do rozwiązywania testu II 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 17 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 62 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 Saul został odrzucony przez Boga? 

a) Nie wypełnił Bożego nakazu dotyczącego Amalekitów. 

b) Nie stanął do walki z Goliatem.  

c) Składał za mało ofiar. 

d) Nie szanował rodziców. 

A2.  Kto posilił się podczas bitwy miodem i naraził na klątwę? 

a) Jonatan 

b) Saul 

c) Dawid 

d) Salomon 
a)  

b)   

A3.  Dlaczego Dawid po raz pierwszy znalazł się w otoczeniu Saula? Ponieważ: 

a) był dzielnym wojownikiem. 

b) poprosił go o to Samuel. 

c) był przyjacielem Jonatana. 

d) był urodziwym młodzieńcem. 

e) jego gra na harfie mogła uspokoić króla. 

A4.  Co zrobił Dawid, kiedy dowiedział się o buncie swojego syna Absaloma? 

a) Wyruszył z wojskiem, aby stłumić bunt. 

b) Wezwał na pomoc króla Chirama. 

c) Opuścił Jerozolimę i wycofał się za Jordan. 

d) Wysłał do niego Joaba, aby przemówił mu do rozsądku. 

A5.  Izraelici nabrali szacunku do Salomona, widząc w nim mądrość pochodzącą od 

Boga, po tym jak: 

a) kazał zabić swojego brata Adoniasza, który chciał go pozbawić tronu. 

b) odwiedziła go królowa Saby. 

c) wydał sprawiedliwy wyrok, rozsądzając dwie kobiety kłócące się o dziecko. 

d) wybudował Świątynię. 
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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.  Jaka była reakcja Saula i całego Izraela, gdy usłyszeli słowa Goliata? Zaznacz dwie 

odpowiedzi. 

a) Upadli na duchu. 

b) Uciekli z pola walki. 

c) Bali się bardzo. 

d) Ruszyli do walki. 

B2.  Co zrobił Dawid, żeby udowodnić, że mógł zabić Saula, ale tego nie zrobił. Zaznacz 

dwie odpowiedzi. 

a) W jaskini – uciął kraj jego płaszcza. 

b) Podczas wspólnego posiłku – zabrał zatrutą potrawę. 

c) Podczas gry na harfie – odciął pukiel włosów. 

d) W środku obozu – zabrał włócznię i dzbanek, kiedy król spał. 
 

B3.  Jakie wydarzenia związane są z miastem Karmel? Zaznacz trzy odpowiedzi. 

a) Produkowano tam słodką masę. 

b) Urodził się tam Salomon. 

c) Saul wybudował tam pomnik zwycięstwa. 

d) Mieszkał tam Samuel. 

e) Miał tam posiadłość Nabal. 

f) Dawid wysłał tam posłańców, aby zaproponować Abigail małżeństwo. 

 

B4.  Jakie utwory napisał Salomon? Zaznacz dwie odpowiedzi. 

a) kroniki 

b) pieśni  

c) przypowieści  

d) fraszki 

e) sonety 
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B5.  W jaki sposób Dawid okazał współczucie i pomoc Mefiboszetowi? Zaznacz trzy 

odpowiedzi. 

a) Zwrócił całą posiadłość ziemską należącą kiedyś do jego dziadka Saula. 

b) Oddał mu pamiątki rodzinne jego ojca i dziadka. 

c) Podarował mu piękne szaty. 

d) Zaprosił go do Jerozolimy, gdzie dał mu mieszkanie i miejsce przy swoim stole. 

e) Dał mu dwa worki złota i drewno cedrowe na budowę domu. 

f) Oddał mu Sybę z rodziną oraz jego sługi do pomocy i pracy. 

 

CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Uzupełnij wersety. [4 p.] 

Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych …….……., 

co w ……………………………… dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, 

a uważne ………………………….. lepsze niż tłuszcz barani.  1 Sm 15,22 

 

Przestrzegaj wiernie …………..…………. Pana, Boga swego, i chodź jego ……..………….., 

przestrzegając jego ustaw, jego ………………….., jego praw i jego ustanowień, jakie są 

zapisane w zakonie . Mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz 

…………………….., i wszystko, dokądkolwiek się ………..……………….. .  1 Krl 2,3 

C2.  Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. [6 p.] 

lp. stwierdzenie prawda fałsz 

1. 
Samuel doradził Izraelitom, aby wybrali sobie króla, bo jego 

synowie nie postępowali zgodnie z prawem. 
  

2. Saul pochodził z plemienia Beniamina.   

3. 
Dawid powiedział Saulowi, że w obronie swoich owieczek, nie 

jeden raz musiał zabić wilka i szakala. 
  

4. Dawid został zięciem Saula i poślubił jego młodszą córkę Michal.   

5. Salomon sprowadził Skrzynię Przymierza do Jerozolimy.   

6. Salomon ożenił się z córką faraona.   
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C3.  Kto do kogo powiedział? [6 p.] 

a) Jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja 

wyrządziłem ci zło. I dałeś mi dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie, nie zabijając 

mnie, choć Pan wydał mnie w twoje ręce. 

 

do 

 

b) Panie mój! Ty przysiągłeś swojej służebnicy na Pana Boga twego: Salomon, twój syn, 

zostanie po mnie królem. 

 

do 

 

c) Prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej 

ziemi, lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam  i zobaczyłam na własne oczy. 

 

do 
 

 

C4.  Dopasuj wydarzenia do królów, które są z nimi związane. Wstaw po trzy 

odpowiednie litery pod imieniem władcy. [9 p.] 

A. Panował w Hebronie 7 lat nad Judą.  

B. Zazdrościł sławy innemu dzielnemu wojownikowi.  

C. Prorok Natan opiekował się nim i nadał mu imię Jedidia, co znaczyło Umiłowany 

przez Pana.  

D. Odwiedził w En-dor kobietę, która wywoływała duchy.  

E. Wybudował świątynię w Jerozolimie.  

F. Urodził się w Betlejem.  

G. Zdobył twierdzę Syjon i uczynił Jerozolimę stolicą Izraela.  

H. Polecił wymordować 85 kapłanów z Nob.  

I. Składał w Gibeonie ofiary, a Pan ukazał mu się we śnie.  

 

SAUL DAWID SALOMON 
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C5.  Uzupełnij krzyżówkę, wpisując odpowiednie części uzbrojenia Goliata oraz Dawida. 

[8 p.] 

1. Na głowie Goliata.  

2. Chronił tułów Goliata.  

3. Trzymał ją giermek Goliata.  

4. Zawieszona na plecach Goliata, była jak drąg tkacki.  

5. Na nogach Goliata.  

6. Dawid miał ich 5 sztuk. Trzymał je w torbie.  

7. Broń Dawida.  

8. Goliat miał go u boku. Przechowywał go potem kapłan Achimelek.  

 

C6.  Uzupełnij zdania, wstawiając właściwą liczbę: 3, 7, 40. [6 p.] 

a) Dawid miał ……. braci.   

b) ……. najstarszych synów Isajego wyruszyło z Saulem na wojnę z Filistyńczykami.  

c) Salomon panował jako król w Jerozolimie przez ……. lat.  

d) Saul oraz jego ……. synowie zginęli pod Gilboa.  

e) Dawid panował przez …….. lat nad Izraelem.  

f) Budowa Świątyni trwała …….. lat.  
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C7.  Wpisz imiona w odpowiednie pola. [6 p.] 
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CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


