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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 20 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 84 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, zdaniem Jakuba, wierzący powinni poczytywać sobie za najwyższą radość? 

a) przechodzenie prób  

b) uzdrowienie 

c) dar mądrości 

d) dobre uczynki 
 

A2.  Który spośród wierzących z Antiochii wychowywał się razem z Herodem tetrarchą? 

a) Manaen  

b) Symeon 

c) Lucjusz Cyrenejczyk 

d) Saul 
 

A3.  Co, według słów Pawła w Liście do Rzymian, ludzie mieli składać jako ofiarę? 

a) rodzinę swoją 

b) ciała swoje  

c) myśli swoje 

d) dobytek swój  
 

A4.  Jaki był powód decyzji wyboru nowego apostoła w miejsce Judasza? 

a) Wypełnienie polecenia danego przez Pana Jezusa. 

b) Wypełnienie proroctwa zawartego w księdze Izajasza. 

c) Potrzeba obsadzenia wolnego stanowiska.  

d) Wypełnienie słów Ducha Świętego wypowiedzianych przez króla Dawida.  

A5.  Co się stało z Elymasem, gdy wystąpił przeciwko Barnabie i Saulowi, którzy głosili 

Słowo Boże? 

a) Bóg dotknął jego serca i zaczął pokutować. 

b) Padł martwy na ziemię. 

c) Został zgładzony przez prokonsula Sergiusza.  
d) Stracił wzrok. 

 

A6.  Które z tych określeń nie pasuje do Barnaby? 

a) faryzeusz 

b) Syna Pocieszenia 

c) Józef 

d) lewita rodem z Cypru 

e) pełen Ducha Świętego i wiary 
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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.  Trzecia godzina dnia to inaczej godzina dziewiąta. Co się wtedy wydarzyło? 

Zaznacz 3 odpowiedzi. 

a) Piotr i Jan wstępowali do świątyni, gdy zobaczyli chromego.  

b) Korneliuszowi ukazał się anioł Boży.  

c) Piotr miał widzenie na dachu.   

d) Zesłanie Ducha Świętego.  

e) Żołnierze zawiedli Pawła do Antipatris. 

f) Anioł uwolnił Piotra z więzienia. 

B2. Jaka jest „mądrość z góry”, dana od Boga według Listu Jakuba? Zaznacz 

3 odpowiedzi. 

a) wszystkowiedząca 

b) wszechstronna 

c) łagodna 

d) stronnicza 

e) czysta  

f) ustępliwa  

B3. Jakie wydarzenia miały miejsce w Antiochii Syryjskiej? Zaznacz 5 odpowiedzi. 

a) Paweł opowiadał zborowi o Bożym działaniu podczas wypraw misyjnych.   

b) Przybysze z Judei nauczali, że obrzezanie jest warunkiem koniecznym do zbawienia. 

c) Wskrzeszenie Dorkas.  

d) Wyprawienie Saula i Barnaby na misję.  

e) Barnaba został nazwany Zeusem, a Paweł Hermesem.  

f) Nazwano tam po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. 

g) Obrzezanie Tymoteusza.  

h) Piotr i Jan modlili się o nowych uczniów, aby otrzymali Ducha Świętego. 

i) Rozstanie Pawła i Barnaby z powodu Jana Marka.  

j) Herod sądził tam apostoła Pawła. 

B4. Kto udzielił Pawłowi gościny? Zaznacz 5 odpowiedzi. 

a) Stróż więzienny 

b) Elymas 

c) Tabita 

d) Mnazon  

e) Lidia  

f) Akwila  

g) Szczepan 

h) Publiusz  

i) Korneliusz 

j) Apollos 
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B5. Jakie wytyczne, dla braci wywodzących się z pogan, zawarli w swoim liście 

apostołowie zebrani w Jerozolimie. Zaznacz 4 odpowiedzi. 

a) Nie powinni jeść mięsa zwierzęcia, które się zadławiło. 

b) Powinni zatroszczyć się o wdowy żydowskie. 

c) Nie powinni jeść mięsa ofiarowanego bałwanom. 

d) Nie mogą kontaktować się z niewierzącymi. 

e) Powinni się czym prędzej obrzezać. 

f) Powinni wstrzymywać się od jedzenia pokarmów z krwią. 

g) Nie mogą dłużej pozostawać w związku małżeńskim z niewierzącym. 

h) Powinni się wstrzymywać od nierządu. 

B6. Paweł nawoływał w Liście do Rzymian do odnowienia umysłu. Czym to będzie 

skutkowało u wiernych? Zaznacz 3 odpowiedzi.     

a) Będą rozróżniać, co jest wolą Bożą.  

b) Dostrzegą różnicę między ludźmi dobrymi i złymi. 

c) Będą wiedzieli, co jest dobre i miłe.  

d) Odróżnią Bożych proroków od fałszywych proroków. 

e) Rozpoznają, co jest doskonałe. 

 
 

CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  W podpunkcie a) zapisz werset znajdujący się w Dziejach Apostolskich 19:6. 

W podpunkcie b) zapisz siglum (odnośnik) do wersetu. [5 p.] 

a) ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

b) Lecz ożyciu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko 

dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo 

o ewangelii łaski Bożej.  …………………………….. 

C2.  Wypisz dary duchowe wymienione w Liście do Rzymian. [7 p.] 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7.   
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C3.  Duch Święty był udzielany wierzącym osobom na różne sposoby. Do poniższych 

sytuacji podaj po jednym przykładzie takiego wydarzenia. [3 p.] 
 

Lp. Napełnienie Duchem Świętym Kiedy/w jakich okolicznościach miało to miejsce? 

1. 
podczas wspólnej modlitwy 

zebranych osób 
 

2. 
w trakcie słuchania 

zwiastowanego słowa 
 

3. po nałożeniu rąk  

C4.  Odpowiedz krótko na pytania, podając główny powód: [5 p.] 

a) Dlaczego Paweł wraz z towarzyszami nie poszedł do Bitynii? 

 

 

b) Dlaczego Paweł z towarzyszami wyruszył do Macedonii? 

 

 

c) Dlaczego Paweł nie został wychłostany w Jerozolimie? 

 

 

d) Dlaczego Feliks często rozmawiał z Pawłem? 

 

 

e) Dlaczego Paweł nie mógł być zwolniony przez króla Agrypę? 

 

 

C5.  Jak wyglądało życie pierwszego kościoła w Jerozolimie? Wpisz w kolumnie tabeli 

literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe lub F, jeśli fałszywe. [6 p.] 

Lp. Członkowie kościoła P lub F 

1. Byli razem i mieli wszystko wspólne.  

2. Składali ofiary przebłagalne w świątyni.  

3. 
Sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali wszystkim według 

potrzeb. 
 

4. Pościli w każdy sabat.  

5. Codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni.   

6. 
Łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie 

serca.  
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C6.  Uzupełnij tabelę wstawiając imię osoby (lub osób), która głosiła dobrą nowinę oraz 

wskaż, gdzie dane wydarzenie miało miejsce. [14 p.] 

 

C7.  Odpowiedz na pytania dotyczące pożegnania Pawła ze starszyzną efeską. [6 p.] 

 

1. Gdzie odbyło się to spotkanie?   

2. 

W jaki sposób Paweł służył 

wśród Efezjan? (wymień 

2 rzeczy) 

 

3. 
O czym poinformował 

starszych zboru? 
 

4. 
Jakie wydał polecenie starszym 

zboru?  
 

5. 
Przed czym Paweł przestrzegał 

starszych zboru? 
 

Lp. Nawrócony Kto przemawiał? Gdzie? 

1. Paweł   

2. Lidia   

3. Szymon czarnoksiężnik   

4. Korneliusz   

5. strażnik więzienny   

6. Damaris   

7. Kryspus   
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C8.  Jakub w swoim liście użył wielu barwnych porównań oraz podobieństw, żeby 

wyjaśnić czytelnikowi zagadnienia, które są istotne w życiu chrześcijanina. Uzupełnij 

tabelę, wskazując do czego lub kogo zostały porównane poniższe przykłady. Uwaga! 

Czasami do jednego przykładu pasuje więcej niż jedno porównanie. [9 p.] 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 cierpliwość  A słodka woda 

2 język  B człowiek przyglądający się w lustrze 

3 bogacz  C ogień  

4 ludzkie życie  D fala morska  

5 człowiek wątpiący  E ster 

6 błogosławieństwo  F kwiat trawy   

7 słuchacz (nie wykonawca)  G praca rolnika 

   H para 

   I wędzidło  


