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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 8 stron. 

nazwisko:  imię:  

nazwa i adres 

Zboru: 

 zdobyte 

punkty: 

 

 

Instrukcja: 

1. Test składa się z 18 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 75 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.  Który naród Bóg obłożył klątwą nie pozwalając oszczędzić niczego, co do nich 

należało? 

a) Filistynów 

b) Ammonitów 

c) Amalekitów 

d) Gibbeonitów 

e) Edomitów 
a)  

b)  

A2.  Co otrzymał w darze Saul od trzech mężów podążających do Boga w Betel? 

a) dwoje koźląt 

b) łagiew wina 

c) dwa chleby  

d) dwie szaty 

A3.  Jak nazywali się dwaj synowie Abinadaba, którzy prowadzili wóz ze Skrzynią 

Bożą? 

a) Rekab i Baana 

b) Uzza i Achio  

c) Abiszaj i Asael 

d) Joel i Abiasz 

A4.  Gdzie został pochowany prorok Samuel? 

a) na pustyni Paran 

b) przy swoim domu w Ramie 

c) w Gibei Beniamiowej 

d) na pogórzu Betelu 

A5.  Co Salomon sprowadzał z Koe? 

a) złoto 

b) konie   

c) cedry 

d) niewolników   
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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.  Jakie wydarzenia towarzyszyły namaszczeniu Salomona na króla? Zaznacz trzy 

odpowiedzi. 

a) Kapłan Sadok namaścił Salomona olejem z Namiotu Przymierza. 

b) Batszeba urządziła przyjęcie dla synów królewskich, by ogłosić, że Dawid wybrał 

Salomona na króla. 

c) Król Dawid kazał go wsadzić na swoja mulicę i zaprowadzić do Gichonu. 

d) Kapłan Ebiatar namaścił go na króla nad Izraelem w obecności rycerstwa. 

e) Lud zbrojny podążał za Salomonem grając na fletach i wykrzykując radośnie. 

f) Salomon złożył ofiarę z owiec i tucznych cieląt oraz zaprosił synów królewskich i 

wszystkich pochodzących z Judy dworzan. 

 

B2.  Zaznacz dwie sytuacje, w których Duch Boży zstąpił na Saula. 

a) Podczas pierwszego spotkania z prorokiem Samuelem w ziemi Suf. 

b) W Gibei podczas spotkania z prorokami. 

c) W Gigal podczas składania ofiary. 

d) Gdy zjeżdżał wołami z pola i usłyszał o sprawie Jabeszytów. 

e) Przed rozpoczęciem wojny z Filistynami. 

 

B3.  W jaki sposób Absalom pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich? Zaznacz trzy 

odpowiedzi. 

a) Obdarowywał ich kosztownymi prezentami. 

b) Składał obietnice wstawienia się za nimi u króla. 

c) Brał w objęcia i całował. 

d) Litował się nad ich losem i przejmował ich problemami. 

e) Zapraszał ich do swojego domu i pomagał rozwiązywać ich problemy. 

f) Mówił, że gdyby to on był sędzią, to wymierzałby im sprawiedliwość. 
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B4.  Jak Dawid świętował sprowadzenie Skrzyni Przymierza do Jerozolimy? Zaznacz 

trzy odpowiedzi. 

a) Pościł przez trzy dni. 

b) Tańczył przed Panem. 

c) Złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania. 

d) Zwolnił lud z daniny. 

e) Umieścił Skrzynię Przymierza w świątyni. 

f) Obdarował lud chlebem, mięsem i plackami z rodzynkami. 

 

B5.  W jaki sposób Bóg ukarał Dawida za grzech wobec Uriasza Chetejczyka? Zaznacz 

trzy odpowiedzi.  

a) Zesłaniem ciężkiej choroby na króla Dawida. 

b) Odebraniem mu swojego błogosławieństwa. 

c) Zapowiedział, że miecz nie odstąpi od jego domu. 

d) Śmiercią syna, którego urodziła Batszeba. 

e) Zapowiedział upadek królestwa i koniec panowania dynastii Dawida. 

f) Obiecał, że wzbudzi zło w jego własnym domu, przeciwko niemu. 

 

B6.  W jaki sposób Abigail uratowała siebie i innych przed gniewem Dawida? Zaznacz 

pięć odpowiedzi.  

a) Posłała swoje sługi z darami dla Dawida. 

b) Uciekła przed nim, zabierając swoich synów. 

c) Wyruszyła na spotkanie z Dawidem. 

d) Oddała mu pokłon. 

e) Poskarżyła się zaufanej osobie. 

f) Przygotowała swoje sługi do obrony miasta. 

g) Ukryła się wraz ze swoim mężem Nabalem. 

h) Poprosiła go o przebaczenie. 

i) Pobłogosławiła go. 
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CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Uzupełnij wersety. W podpunkcie a) wpisz werset z 2 Księgi Samuela 22:7. 

W podpunkcie b) wpisz siglum biblijne. [3 p.] 

a) 2 Księga Samuela 22:7  

 

 

 

b) Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych 

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

a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. ……………………………… 

C2.  Uzupełnij drzewo genealogiczne Saula imionami podanymi poniżej. [8 p.] 

 

Achinoam Kisz Jonatan Merob Jiszwi Michal Ner Malkiszua 
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C3.  Kto był wrogiem, a kto przyjacielem króla Dawida? Przyporządkuj poniższe osoby do 

odpowiedniej kategorii. [10 p.] 

Ittaj Gittejczyk, Achitofel, kapłan Ebiatar, Chuszaj Arikijczyk, Absalom, Saul,  

Syba – sługa Mefiboszeta, Goliat, Amalekici, Jonatan 

wrogowie przyjaciele 

 

 

 

 

 

C4.  Uzupełnij zdania wpisując odpowiednie liczby. [6 p.] 

a) Mieszkańcy Jabesz - Gilead po śmierci Saula i jego synów pościli przez …… dni.  

b) Salomon oddał królowi Chiramowi …………. miast w Galililei.  

c) Ile dni trwało święto poświęcenia świątyni ………... dni.  

d) Salomon składał ofiary ……...... razy do roku.  

e) ………………... lat po wyjściu z Egiptu rozpoczął Salomon budowę świątyni.  

f) Skrzynia Przymierza była …………. miesiące w domu Obeda Edomczyka.  

C5.  Zaznacz, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. [8 p.] 

lp. stwierdzenie prawda fałsz 

1. 
Dawid uratował wszystkich uprowadzonych przez 

Amalekitów. 
  

2. 
Gdy Samuel się modlił w sprawie króla Bóg spuścił 

grzmoty i śnieg. 
  

3. 
Salomon ułożył trzy tysiące przypowieści i tysiąc pięć 

pieśni. 
  

4. Joab zdobył Syjon i pierwszy do niego wszedł.   

5. 
Izraelici domagali się króla, bo chcieli być takimi, jak 

wszystkie ludy. 
  

6. 
Jonatan, syn Saula, wybrał się do Dawida do Choreszy 

i dodawał mu otuchy w Bogu. 
  

7. 
Saul uciął ukradkiem kraj płaszcza Dawidowego, gdy ten 

udał się za potrzebą do jaskini. 
  

8. Po śmierci Nabala Abigail została niewolnicą Dawida.   
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C6.  Uzupełnij dane dotyczące spisu ludności, który nakazał przeprowadzić król Dawid. 

[8 p.] 

Do przeprowadzenia spisu ludności wybrał król Dawid (a) …………………….……. (imię) 

i (b) ………..…….……  ………………….……… (pozycja/urząd), którzy byli przy nim. 

Obeszli cały kraj i doszli po upływie (c) …..….….… (liczba) miesięcy i (d) ……..…..….. 

(liczba) dni do (e) …………………………..…. (nazwa miasta). Według spisu w Izraelu 

było (f) ………….………….. (liczba) mężczyzn zdatnych do walki orężnej, w Judzie zaś 

(g) …………………… (liczba) mężczyzn. Bogu nie podobała się decyzja 

o przeprowadzeniu spisu ludności i kazał Dawidowi wybrać sobie karę. Spośród kar 

zaproponowanych przez Boga, Dawid wybrał trzy dni (h) ………………... (podaj czego) 

w swojej ziemi.  

C7.  Ułóż chronologicznie najważniejsze wydarzenia z życia Salomona. Literę 

odpowiadającą wydarzeniu wpisz wybranym miejscu schematu. Punkty otrzymasz 

przy wskazaniu minimum dwóch wydarzeń występujących po sobie. [8 p.] 

 

 

  

A odstępstwo Salomona od Pana 

B poświęcenie świątyni 

C modlitwa Salomona o mądrość 

D śmierć i pogrzeb Salomona 

E budowa świątyni   

F mądry wyrok Salomona 

G Salomon pojmuje za żonę córkę faraona 

H namaszczenie Salomona na króla 

I odwiedziny królowej Saby 
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CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


