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Z życzeniami Bożego pokoju w sercu 

Centralna Komisja Konkursu 

Drogi Uczestniku Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

Nim przystąpisz do rozwiązywania testu finałowego Konkursu wpisz swój kod z kartki kodowania oraz przeczytaj 

instrukcję. Sprawdź również, czy posiadasz test składający się z 7 stron. 

KOD      

Instrukcja: 

1. Test składa się z 19 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 73 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.  Co odpowiedział Piotr, słuchającym go ludziom w dniu Zielonych Świąt, na pytanie 

„Co mamy robić mężowie, bracia”? 

a) Usługujcie potrzebującym i okazujcie im miłość. 

b) Upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa.  

c) Zabiegajcie o dary duchowe. 

d) Idźcie do przełożonych synagogi, a oni powiedzą wam, co macie czynić dalej. 
a)  

b)  

 

A2.  Bóg ukarał Ananiasza i Safirę ponieważ: 

a) oszukali apostołów, mówiąc, że oddają im wszystkie pieniądze ze sprzedaży swojej 

roli. 

b) niechętnie sprzedali swoją rolę i z przymusu oddali pieniądze apostołom. 

c) oddali pieniądze ze sprzedaży roli wspólnocie wierzących, ale potem po cichu je 

odebrali. 

d) nie chcieli sprzedać swojej roli i podzielić się pieniędzmi z wszystkim wierzącymi. 
 

A3.  W jakim celu Piotr i Jan przybyli do Samarii, po tym jak usłyszeli, że mieszkańcy 

przyjęli Słowo Boże? 

a) Apostołowie chcieli pomóc Filipowi w zwiastowaniu ewangelii. 

b) Ponieważ była tam duża liczba chętnych osób do przyjęcia chrztu. 

c) Brakowało osób do modlitwy o chorych i zniewolonych. 

d) Apostołowie modlili się o osoby, które przyjęły Dobrą Nowinę, aby otrzymały Ducha 

Świętego.  
 

A4.  Dlaczego Paweł i Barnaba spotkali się z apostołami i starszymi w Jerozolimie? 

a) Byli przyjaciółmi i tęsknili za sobą. 

b) Ponieważ powstał spór z Żydami o zbawienie pogan.  

c) Pragnęli razem spędzić święto Paschy. 

d) Chcieli wyjaśnić, dlaczego Jan Marek nie powinien udać się w kolejną podróż 

misyjną.  

A5.  Jakie znaki i cuda miały miejsce w Efezie podczas pobytu Pawła w tym mieście? 

a) Nastąpiło trzęsienie ziemi i apostoł został uwolniony z więzienia. 

b) Paweł przeciwstawił się pewnemu czarnoksiężnikowi i ten na pewien czas stracił 

wzrok. 

c) Paweł uzdrowił chromego od urodzenia, w wyniku czego został obwołany Hermesem. 

d) Bóg poprzez Pawła w niezwykły sposób uzdrawiał chorych i wypędzał złe duchy.  
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A6.  Pisząc list do Koryntian, Paweł porównał kościół Chrystusa do: 

a) domu na skale 

b) roli 

c) ciała  

d) perły 

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.  Co było treścią proroctwa Joela, o którym mówił Piotr w dniu Zielonych Świąt? 

Zaznacz 3 odpowiedzi. 

a) Nastąpi wylanie Ducha Świętego w dniach ostatecznych.  

b) Szerzyć się będzie wrogość, zazdrość i gniew. 

c) Świątynia zostanie zburzona. 

d) Młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy sny.  

e) Miłość wielu osób oziębnie. 

f) Będą objawiały się znaki i cuda.  

B2.  Jakie wydarzenia związane są ze społecznością wierzących w Koryncie? Wskaż 

2 odpowiedzi. 

a) Paweł spotkał tam Apollosa, uczonego Żyda pochodzącego z Aleksandrii i uczynił go 

swoim uczniem. 

b) Podczas swojej pierwszej wizyty w tym mieście apostoł przez półtora roku nauczał 

i głosił Słowo Boże.  

c) Bóg ukazał się Pawłowi w nocnym widzeniu i polecił mu przeprawić się do 

Macedonii. 

d) Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył wraz z całym swoim domem w Pana Jezusa.  
 

B3.  Co wydarzyło się podczas spotkania Pawła z uczniami z Efezu, którzy znali tylko 

chrzest Janowy? Zaznacz 3 odpowiedzi. 

a) Mężowie ci zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.  

b) Zaczęli oni wzywać imienia Jezusa, aby wypędzać złe duchy. 

c) Zstąpił na nich Duch Święty.  

d) Zaczęli mówić innymi językami i prorokowali.  

e) Uzdrowili wielu chorych. 

f) Mężczyźni ci podburzyli miejscowych Żydów i doszło do zamieszek. 
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B4.  W których sytuacjach wskazane osoby zostały napełnione Duchem Świętym? 

Zaznacz 3 odpowiedzi. 

a) Apostołowie w dniu wniebowstąpienia Jezusa. 

b) Uczniowie w dniu Zielonych Świąt.  

c) Diakoni tuż po swoim wyborze na ten urząd. 

d) Saul po modlitwie Ananiasza.  

e) Korneliusz wraz z domownikami w trakcie nauczania Piotra.  

f) Dostojnik etiopski w drodze z Jerozolimy do Gazy. 

B5.  Do czego osobie wierzącej potrzebna jest zbroja Boża? Zaznacz 2 odpowiedzi. 

a) Taki strój nadaje groźny wygląd i sprawia, że nieprzyjaciele trzymają się 

z daleka. 

b) Pomaga stawić opór w krytycznej sytuacji.  

c) Pozwala wyjść zwycięsko z walki i ostać się mimo trudności.   

d) Taka ochrona zapobiega pojawieniu się problemów i przeciwności w życiu. 

B6.  Co wg Jakuba powinni zrobić starsi zboru, gdy chora osoba zwróci się do nich 

o pomoc? Zaznacz 2 odpowiedzi. 

a) Modlić się o nią.  

b) Śpiewać razem pieśni. 

c) Zlecić modlitwę osobie, która ma dar uzdrawiana. 

d) Namaścić ją oliwą w imieniu Pana.  

 
 

CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Uzupełnij wersety. [5 p.] 

……..…………………………….…………, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. 

I ……..………………..…...……… jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Dz 16:31-32 

Lecz o życiu moim mówić nie warto i ……………………………………….., bylebym tylko 

…………..…………………..…..…… i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby 

………………………….………… o ewangelii łaski Bożej. Dz 20:24 

 

 



 
 
 

 

Strona 5 z 7 
 

C2.  Apostoł Paweł napisał, że miłość jest największym darem. Jak opisał ten dar? Wpisz 

w tabeli literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe lub F, jeśli fałszywe. [7 p.] 

Lp. Stwierdzenie P lub F 

1. 
Miłość nie jest istotna, jeśli możemy mówić różnymi językami ludzkimi 

i anielskimi. 
 

2. Miłość jest niecierpliwa i momentami porywcza.  

3. Dobre uczynki, pomaganie innym bez miłości nic nam nie pomoże.   

4. Miłość cieszy się z prawdy.   

5. Miłość czasami ustaje i przemija.   

6. Miłość się nie unosi, nie myśli nic złego.  

7. Nadzieja jest ważniejsza od miłości i wiary.   

C3.  Dopasuj do siebie elementy zbroi Bożej. [6 p.] 

1 buty  A zbawienia  

2 miecz Ducha  B prawdy  

3 pancerz  C wiary  

4 pas  D gotowości do głoszenia ewangelii  

5 przyłbica/hełm  E sprawiedliwości  

6 tarcza  F Słowo Boże  
 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

C4.  Uzupełnij w kolumnie tabeli nazwy miejsc, w których miało miejsce wymienione 

wydarzenie. Skorzystaj z poniższych podpowiedzi. [6 p.] 

Cezarea Efez Jerozolima Lydda Samaria Troada 
 

Lp. WYDARZENIE MIEJSCE 

1. 
Po rozpoczęciu prześladowania naśladowców Jezusa, Filip 

rozpoczął głoszenie ewangelii w tym mieście. 
 

2. Piotr modlił się o sparaliżowanego od ośmiu lat Eneasza.  

3. 
Ludzie, którzy zajmowali się czarnoksięstwem, znosili 

księgi i publicznie je palili. 
 

4. 
Młodzieniec Eutychus, w czasie nocnej przemowy Pawła, 

wypadł z okna na trzecim piętrze. 
 

5. 
Prorok Agabus oraz córki Filipa przepowiedziały, że Paweł 

zostanie aresztowany w Jerozolimie. 
 

6. 
Paweł został wyrzucony ze świątyni przez mieszkańców 

tego miasta i aresztowany przez Rzymian. 
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C5.  Wpisz występujący w poszczególnych sytuacjach z Dziejów Apostolskich dar Ducha 

Świętego. Apostoł Paweł w liście do Koryntian nazwał je darami łaski. [6 p.] 

Lp. WYDARZENIE 
NAZWA DARU 

DUCHA ŚWIĘTEGO 

1. 
Zebrani w dniu Zielonych Świąt głosili wielkie dzieła 

Boże w nieznanych sobie językach. 
 

2. Piotr wygłosił kazanie w dniu Zielonych Świąt.   

3. 
Piotr i Jan modlili się o chromego mężczyznę i ten 

zaczął chodzić.  
 

4. 
Piotr modlił się o przywrócenie życia Tabity i kobieta 

ta została wskrzeszona.  
 

5. 
Agabus przepowiedział, że nastanie głód na całym 

świecie. 
 

6. 

Paweł rozpoznał intencje fałszywego proroka Bar-

Jezusa, który chciał odwieść prokonsula Sergiusza 

Pawła od wiary.  

 

 

C6.  Ludzie w pierwszym kościele byli prześladowani za wiarę. Poniżej napisz imiona 

osób, które doświadczyły opisanych sytuacji. [12 p.] 

Lp. PRZEŚLADOWANIE IMIONA 

1. 
Uwięzieni w Jerozolimie, a następnie postawieni przed 

Radą Najwyższą. 

•   

•  

2. Ukamienowany za murami Jerozolimy. •  

3. 
Przygotowano spisek na jego życie, musiał więc uciekać 

w nocy przez mur. •  

4. Ścięty na rozkaz króla Heroda. •  

5. Uwięziony w Jerozolimie na rozkaz króla Heroda. •  

6. Wypędzeni z Antiochii Pizydyjskiej. 
•   

•  

7. Ukamienowany w Listrze. •  

8. Zostali wychłostani i uwięzieni w Filippi. 
•   

•  

9. 
Przygotowano spisek na jego życie, pod osłoną nocy 

został więc wywieziony do Antipatris i dalej do Cezarei. •  
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C7.  Wpisz do krzyżówki, co jest owocem Ducha Świętego. Ponumerowane pola utworzą 

hasło. [10 p.] 

Hasło:  

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 


