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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 9 stron. 

nazwisko:  imię:  

nazwa i adres 

Zboru: 

 zdobyte 

punkty: 

 

 

Instrukcja: 

1. Test składa się z 19 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.  Z którymi z poniższych narodów Saul walczył przez całe swoje panowanie? 

a) Ammonitami, Amalekitami, Chaldejczykami 

b) Filistynami, Ammonitami, Chaldejczykami 

c) Filistynami, Amalekitami, Midiańczykami 

d) Filistynami, Amalekitami, Edomitami  

a)  

b)   

A2.  Król Saul i król Dawid mieli żonę o tym samym imieniu. Zaznacz właściwą osobę. 

a) Achinoam  

b) Chaggita 

c) Abitala 

d) Michal 

A3.  Do jakiego plemienia należał Syjon, zanim Dawid go zdobył? 

a) Chiwwijczyków 

b) Edomitów 

c) Gittejczyków 

d) Jebuzytów 

A4.  Kto udzielił schronienia Absalomowi po zabiciu brata? 

a) Rezon, król Damaszku 

b) Talmaj, król Geszut  

c) Akisz, król Gat 

d) Chiram, król Tyru  

A5.  Jak nazywały się kolumny, ustawione w przedsionku świątyni Salomona? 

a) Baal i Perasim 

b) Jachin i Boaz  

c) Paran i Midian 

d) Chamat i Millo 
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A6.  Król Dawid i król Salomon mieli umowę handlową z tą samą osobą. Kto to był? 

a) Iszbi z Not 

b) Akisz, król Filistynów 

c) Chiram, król Tyru  

d) Hadad Edomczykm 

 

 

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 znaki otrzymał Saul na potwierdzenie, że został namaszczony na króla? 

Zaznacz cztery odpowiedzi. 

a) 2 mężczyzn napotkanych po drodze powiedziało, że znalazły się oślice. 

b) Spotkał 3 mężczyzn, którzy wskazali mu drogę do Betel. 

c) Spotkał 3 mężczyzn idących do Betel, którzy dali mu chleb na drogę. 

d) Natknął się w Gibei Bożej na proroków i ogarnął go Duch Święty. 

e) Natknął się w Gibei Bożej na proroków i oni potwierdzili słowa Samuela. 

f) Spotkał dziewczyny, które wyszły czerpać wodę. 

g) Spotkał dziewczyny, które prorokowały. 

h) Po powrocie ojciec uściskał go na powitanie. 

B2.  Dlaczego Salomon podjął decyzję o zabiciu Joaba? Zaznacz dwie odpowiedzi. 

a) Ponieważ popierał jego brata Adoniasza. 

b) Ponieważ zorganizował spisek na życie króla. 

c) Ponieważ zabił Abnera. 

d) Ponieważ zabił Amasę. 

e) Ponieważ zabił jego brata Absaloma. 
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B3.  Spośród wymienionych miejsc zaznacz cztery, w których schronił się Dawid 

uciekając przed Saulem. 

a) Rama  

b) Jabesz-Gilead 

c) jaskinia Adullam  

d) Syklag 

e) Hermon 

f) Negeb 

g) pustynia Zyf  

h) Geszur 
 

 

B4.  Które osoby obdarowały Dawida jedzeniem, gdy był na wygnaniu? Zaznacz pięć 

odpowiedzi. 

a) Abigail  

b) Machir  

c) Jonatan 

d) mieszkańcy Zyf 

e) Natan 

 

 

f) Szobi  

g) Barzillaj  

h) król Moabu 

i) Achimelek  

j) mieszkańcy Syklag 

 

B5.  Na jakich instrumentach grał lud izraelski, kiedy przenoszono Skrzynię Przymierza 

do Syjonu? Zaznacz sześć odpowiedzi. 

a) cytry 

b) grzechotki 

c) harfy 

d) gitary 

e) flety 

f) bębny 

g) trąbki 

h) skrzypce 

i) dzwonki 

j) cymbały 

k) fletnia Pana 

l) tamburyn 
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CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1. Uzupełnij wersety. W podpunkcie a) wpisz siglum biblijne. W podpunkcie b) wpisz 

werset z 1 Księgi Samuela 17:47. [3 p.] 

a) Przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego, i chodź jego drogami, przestrzegając 

jego ustaw, jego przykazań, jego praw i jego ustanowień, jakie są zapisane w zakonie . 

Mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił, i wszystko, 

dokądkolwiek się zwrócisz. ……………………………… 

b) 1 Księga Samuela 17:47  

 

 

 

C2. Giermkowie i słudzy odgrywają często bardzo ważną rolę. W tabeli, obok imienia 

pana, wpisz odpowiednie litery opisów ich działań. [7 p.] 

A Podkradł się ze swoim panem do Filistynów. 

B Opowiedział Dawidowi o Mefiboszecie. 

C Zbierał strzały swojego pana 

D Nosił tarczę swojego pana 

E Przestrzegali swojego pana przed Dawidem. 

F Rzucił się na swój miecz tak jak jego pan. 

G Wyruszył ze swoim panem szukać zwierząt. 

 

Imię pana Co zrobił jego sługa/giermek? 

Jonatan  

Goliat  

Saul  

Achisz  
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C3. Uzupełnij tabelę, wpisując imię osoby namaszczonej na króla, osobę/y, która/e 

namaszczenia udzieliły oraz miejsce, w którym się to odbyło. Pamiętaj, że 

namaszczenie danej osoby mogło odbyć się więcej niż jeden raz. [15 p.] 

 

Lp. 
Namaszczony na 

króla 

Udzielający 

namaszczenia 

Gdzie odbyło się 

namaszczenie 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

C4. Zaznacz, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. [7 p.] 

lp. stwierdzenie prawda fałsz 

1. 
Saul powiedział o spotkaniu z Samuelem tylko swojemu 

stryjowi. 
  

2. 
Dawid ukrył swoich rodziców przed Saulem w kraju 

Ammonitów. 
  

3. 
Armia, którą skompletował Dawid po ucieczce przed Saulem, 

liczyła początkowo 400 żołnierzy. 
  

4. 
Potok Kidron stanowił granicę, którą wyznaczył król Salomon 

dla Szimejego. Jej przekroczenie oznaczało dla niego śmierć. 
  

5. 
Aby Dawid mógł zostać zięciem Saula, musiał dostarczyć 200 

mieczy filistyńskich. 
  

6. 
Najstarszym żyjącym synem króla Dawida w momencie jego 

śmierci był Adoniasz. 
  

7. 

Salomon realizował równolegle dwa duże przedsięwzięcia 

budowlane: budowę świątyni i budowę swojego pałacu. 

Budowa świątyni zajęła więcej czasu niż dokończenie pałacu 

królewskiego. 
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C5. Ułóż chronologicznie najważniejsze wydarzenia. Literę odpowiadającą wydarzeniu 

wpisz w wybranym miejscu schematu. Punkty otrzymasz przy wskazaniu minimum 

dwóch wydarzeń występujących po sobie. [8 p.] 

 

 

 

C6.  Wypisz sześć uprawnień króla. [6 p.]  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

 

  

A namaszczenie Salomona na króla  

B śmierć Dawida  

C namaszczenie Dawida na króla  

D śmierć Samuela  

E Dawid zostaje zięciem królewskim 

F Dawid pokonuje Goliata 

G Saul pozostawia przy życiu Agaga 

H Dawid odbija kobiety i dzieci z rąk Amalekitów  

I śmierć Saula  
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C7. Zarówno król Dawid jak i król Salomon przenosili Skrzynię Przymierza. Uzupełnij 

tabelę wpisując pod imieniem króla litery odpowiadające danej uroczystości. Następnie 

wpisz dwa obrzędy, które były wspólne w obu przypadkach.  [17 p.] 

A. W miesiącu Etam król zgromadził starszych izraelskich, naczelników plemion 

i przywódców  rodów, aby przenieść Skrzynię Przymierza.  

B. Skrzynię Przymierza nieśli kapłani i lewici.   

C. Król z całym ludem w asyście 30 000 żołnierzy wyruszył do Baali judzkiej.  

D. Wieźli Skrzynię na nowym wozie.  

E. Król i cały lud składali w ofierze w wielkiej ilości owce i woły.   

F. Przed Skrzynią szedł Achio.  

G. Grali na instrumentach z drzewa cyprysowego.  

H. Król modlił się klęcząc przed ołtarzem z rękami w górze.   

I. Gdy kapłani wyszli obłok napełnił przybytek Pański.   

J. Woły potknęły się na klepisku Nachora.  

K. Po 3 miesiącach od wypadku król sprowadził Skrzynię.  

L. Co 6 kroków król składał w ofierze wołu i barana.  

M. Król był ubrany w lniany efod.  

N. Uroczystości trwały 14 dni.   

O. Król kazał rozdzielić każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie bochenek chleba, 

kawałek mięsa i placek z rodzynkami. 

 

C8. Uzupełnij liczby. [10 p.]  

a) Saul ……… dni szukał oślic ojca zanim Samuel powiedział mu, że się znalazły. 

b) Podczas walki Dawida z Amalekitami uratowało się …..…... młodzieńców, którzy 

dosiedli wielbłądów i uciekli. 

c) Dawid królował nad plemieniem Judy …..…… lat …..…….. miesięcy. 

d) Dawida kupił klepisko Arawny i bydło na ofiarę Panu za cenę …...... sykli srebra. 

e) Według spisu ludności, który zarządził król Dawid w Izraelu było …….……….  

mężczyzn zdatnych do walki orężnej, w Judzie zaś ……..…...……  mężczyzn. 

f) Spis ludności trwał ………..… miesięcy …..…….. dni. 

g) Roczny dochód Salomona wynosił ………..….... talentów złota. 

h) Król Salomon ułożył ………... pieśni i ……..…… przypowieści. 

 

Król Dawid Króla Salomon 

  

Obrzędy, które odprawił zarówno król Dawid, jak i król Salomon. 
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CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


