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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 swoje dane w tabeli poniżej oraz przeczytaj 

instrukcję. Sprawdź czy posiadasz test składający się z 11 stron. 

KOD      

Instrukcja: 

1. Test składa się z 20 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.  Jaki zarzut postawiono Szczepanowi? 

a) bluźnierstwo przeciwko Bogu i zakonowi 

b) czynienie cudów 

c) nawoływanie do buntu przeciwko faryzeuszom 

d) opowiadanie ludziom o zbawieniu w Chrystusie 

e) zachęcanie do zrzucenia niewoli Rzymian 

 

A2.  Kto będzie zbawiony, kiedy przyjdzie dzień Pański? 

a) Każdy, kto będzie oddawał dziesięcinę. 

b) Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego. 

c) Każdy, kto przyjdzie do świątyni. 

d) Każdy, kto się ochrzci w imię Jezusa. 

e) Każdy, kto wyzna, że jest uczniem Jezusa. 

 

A3.  Jakie błogosławieństwo zawiera pierwsze przykazanie z obietnicą? 

a) Będziesz oglądał Boga i zostaniesz nazwany synem Bożym. 

b) Będzie ci się dobrze działo i będziesz długo żył na ziemi. 

c) Będziesz ci się powodziło i będziesz miał wiele majętności. 

d) Będziesz nasycony i nie doznasz szkody. 

e) Posiądziesz ziemię i będziesz królował z Chrystusem. 
f)  

 

A4.  Do kogo Paweł skierował słowa: Lecz o życiu 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? 

a) apostołów na soborze w Jerozolimie 

b) cesarza w Rzymie 

c) króla Agryppy w Cezarei 

d) nauczycieli i proroków w Antiochii 

e) starszych zboru w Efezie 

A5.  Która godzina była godziną modlitwy? 

a) druga 

b) piąta 

c) szósta 

d) dziewiąta 

e) dwunasta 
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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.  O których starotestamentowych wydarzeniach wspomina Szczepan w mowie 

obronnej? Zaznacz 3 odpowiedzi. 

a) niecierpliwość Abrahama i spłodzenie Ismaela 

b) panowanie sędziów w Izraelu 

c) rozmowa Boga z Mojżeszem przy gorejącym krzewie 

d) sprzedanie Józefa do Egiptu 

e) wybór Saula na pierwszego króla Izraela 

f) śmierć Dawida 

g) zbudowanie świątyni przez Salomona 
 

B2.  W czym trwali pierwsi chrześcijanie? Zaznacz 4 odpowiedzi. 

a) w czynieniu cudów 

b) w czytaniu Słowa 

c) w łamaniu chleba 

d) w modlitwie 

e) w nauce apostolskiej 

f) w piciu wina 

g) w składaniu ofiar 

h) w sprzedaży dóbr 

i) we wspólnocie 

B3.  W jakich sytuacjach podczas napełnienia Duchem Świętym tekst biblijny wyraźnie 

wskazuje, że mówiono innymi językami? Zaznacz 3 odpowiedzi.  

a) nawrócenie mieszkańców Samarii 

b) nawrócenie Saula 

c) Paweł i uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie 

d) powrót Piotra i Jana do wierzących w Jerozolimie 

e) w domu Korneliusza 

f) zesłanie Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt 
 

B4.  Co wiemy o Filipie? Zaznacz 4 odpowiedzi. 

a) Chrzcił tych, którzy uwierzyli. 

b) Jego ojciec był Grekiem. 

c) Pochodził z Betsaidy. 

d) Przebywał w więzieniu. 

e) Przy powołaniu do służby nałożono 

na niego ręce podczas modlitwy. 

f) Uzdrawiał chorych na Cyprze. 

g) Wykładał proroka Izajasza. 

h) Z powodu prześladowań udał się do 

Samarii. 

i) Został powołany na starszego zboru 

w Efezie. 
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B5.  Które kryteria musiała spełniać osoba będąca diakonem? Uwzględnij tekst 

o wyborze siedmiu mężów oraz zalecenia Pawła dla Tymoteusza. Zaznacz pięć 

odpowiedzi. 

a) bogaty, aby miał z czego się utrzymać 

b) cieszący się dobrym imieniem wśród pogan 

c) cieszący się zaufaniem 

d) dobry nauczyciel znający Pisma 

e) gościnny i hojny 

f) łagodny i nie zadzierzysty 

g) nie może być dopiero co nawrócony, aby nie popadł w pychę 

h) pełen Ducha Świętego i mądrości 

i) potrafi dobrze kierować dziećmi i swoim domem 

j) uczciwy i nie chciwy brudnego zysku 

k) zachowujący tajemnicę wiary 

CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Posiłkując się wyrazami z ramki napisz właściwy werset z listy wersetów do 

zapamiętania wraz z odnośnikiem biblijnym. Odpowiedz na pytania dotyczące tego 

wersetu – okoliczności wypowiedzenia tych słów. [5 p.] 

imię niebo zbawienie 
 

 

 

 

 

Dzieje Apostolskie ……:…… 

Kto wypowiedział te słowa? 
 

 

W jakich okolicznościach 

wypowiedziano te słowa? 
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C2.  Które miejsce nie jest związane z działalnością wskazanej osoby. Wpisz jeden znak 

X w każdym wierszu w odpowiedniej kratce z lewej strony nazwy tego miejsca.  

[6 p.] 

osoba miejscowość 

Agabus  Antiochia  Berea  Cezarea 

Akwila  Efez  Korynt  Pamfilia 

Barnaba  Antiochia  Ptolemaida  Tars 

Piotr  Cezarea  Lydda  Tiatyra 

Sylas  Cypr  Jerozolima  Korynt 

Tymoteusz  Listra  Tesalonika  Tyr 

C3.  Na obrazku przedstawiono rzymskiego legionistę. Opisz jego zbroję posługując się 

nazewnictwem jednego z biblijnych autorów. Odpowiedz na dodatkowe pytania. 

[8 p.] 

 

1. ………………… …………………  

2. ………………… …………………  

3. ………………… …………………  

4. ………………… …………………  

5. ………………… …………………  

6. ………………… …………………  

 

 

Kto jest autorem tego porównania? 
 

 

Do kogo skierował swoją wypowiedź? 
 

 

  

Obraz pochodzi z: https://portal.tezeusz.pl/blog/zbroja-boza- 

sandaly-by-byc-gotowym-do/, 3.06.2011 r. 

https://portal.tezeusz.pl/blog/zbroja-boza-sandaly-by-byc-gotowym-do/
https://portal.tezeusz.pl/blog/zbroja-boza-sandaly-by-byc-gotowym-do/
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C4.  Apostoł Jan otrzymał polecenie spisania tajemnicy siedmiu gwiazd i siedmiu 

złotych świeczników. Przyporządkuj poszczególnym aniołom zborów pouczenie 

i obietnicę nagrody dla zwycięzcy zapowiedzianą przez Syna Człowieczego. 

Uzupełnij tabelę łącząc w pary właściwą literę z cyfrą. [7 p.] 

pouczenie Anioł zboru w… obietnica nagrody 

 Efezie  

 Smyrnie  

 Pergamie  

 Tiatyrze  

 Sardes  

 Filadelfii  

 Laodycei  

 

A Nie lękaj się cierpień, które mają 

przyjść na cię. 

1 Zwycięzca nie dozna szkody od 

drugiej śmierci. 

B Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i 

co usłyszałeś… 

2 Zwycięzca zostanie przyobleczony 

w szaty białe… 

C …trzymaj, co masz, aby nikt nie 

wziął korony twojej. 

3 Zwycięzcę uczynię filarem w 

świątyni Boga mojego… 

D Radzę ci, abyś nabył u mnie złota 

w ogniu wypróbowanego… 

4 Zwycięzcy dam spożywać z drzewa 

żywota, które jest w raju Bożym. 

E Trzymajcie się tylko mocno tego, 

co posiadacie… 

5 Zwycięzcy… dam władzę nad 

poganami i będzie rządził nimi 

laską żelazną… 

F Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, 

przyjdę do ciebie wkrótce… 

6 Zwycięzcy… kamyk dam mu biały, 

a na kamyku tym wypisane nowe 

imię… 

G Wspomnij więc z jakiej wyżyny 

spadłeś i upamiętaj się… 

7 Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną 

na moim tronie… 
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C5.  Podane odwołania do Starego Testamentu przypisz do mowy lub kazania. Wskaż 

mówcę uzupełniając tabelę. [8 p.] 

lp. 
odwołanie do  

Starego Testamentu 

okoliczności 

wygłoszenia mowy 

lub kazania 

mówca 

1. 

I stanie się w ostateczne dni, że 

wyleję Ducha mego na wszelkie 

ciało i prorokować będą synowie 

wasi i córki wasze, i młodzieńcy 

wasi mieć będą, a starcy wasi śnić 

będą sny. (Joel 3:1) 

  

2. 

Idź do ludu tego i mów: Będziecie 

stale słuchać, a nie będziecie 

rozumieli; Będziecie ustawicznie 

patrzeć, a nie ujrzycie… (Iz 6:9) 

  

3. 

Niebo jest tronem moim, a ziemia 

podnóżkiem stóp moich; Jaki dom 

zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie 

jest miejsce odpocznienia mego?  

(Iz 66:1) 

  

4. 

Potem powrócę i odbuduję upadły 

przybytek Dawida…, aby pozostali 

ludzie szukali Pana, a także wszyscy 

poganie, nad którymi wezwane 

zostało imię moje… (Amos 9:11-12) 

  

 

 

C6.  Apostoł Paweł miał wielu współpracowników podczas swoich licznych podróży. 

Dopisz imię przynajmniej jednego towarzysza do poniższych wydarzeń. [7 p.] 

lp. wydarzenie współpracownik 

1. chłosta i wtrącenie do więzienia w Filippi  

2. gościna w domu Publiusza  

3. napełnienie Duchem Świętym w Damaszku  

4. ochrzczenie Lidii  

5. oskarżenie o zbezczeszczenie świątyni  

6. podróż na sobór w Jerozolimie  

7. wyrabianie namiotów  
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C7.  Zastanów się, jaka liczba łączy wskazane stwierdzenia. Uzupełnij tabelę łącząc 

w pary właściwą literę z cyfrą podanych stwierdzeń wpisując odpowiednią liczbę. 

Spójrz na przykład. [7 p.] 

stwierdzenie I liczba stwierdzenie II 

B 2 8 

   

   

   

   

   

   

   

 

A. Liczba dni oczyszczenia Pawła. 

B. Liczba mężów w białych szatach 

na Górze Oliwnej. 

C. Około tylu było uczniów Jana 

Chrzciciela, których Paweł 

spotkał w Efezie. 

D. Ponad tyle lat miał chromy 

uzdrowiony przy Bramie Pięknej. 

E. Tego dnia dokonano obrzezania 

Izaaka, Jakuba 

i dwunastu patriarchów. 

F. Tyle czwórek żołnierzy strzegło 

Piotra w więzieniu. 

G. Z tego piętra spadł Eutychus podczas 

kazania Pawła w Troadzie. 

H. Zgodnie ze słowem Szczepana 

tyle trwała niewola egipska. 

1. Co najwyżej tyle dni upłynęło 

od przybycia Pawła do Jerozolimy 

do zamieszek w świątyni. 

2. Liczba córek Filipa. 

3. Liczba lat przez które Eneasz 

był sparaliżowany. 

4. Około tylu mężów przyłączyło się 

do Teudasa. 

5. Przez tyle miesięcy Paweł nauczał 

w synagodze w Efezie nim przeniósł 

się do szkoły Tyranosa. 

6. Tylu synów Scewy wypędzało 

w Efezie demona. 

7. Tyle dni Jezus ukazywał się uczniom 

po zmartwychwstaniu. 

8. Według Szczepana tylu synów 

urodziło się Mojżeszowi.
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C8.  Posługując się zamieszczonymi mapami określ kolejność różnych podróży Pawła 

i jednoznacznie nazwij je. [10 p.] 
 

1. ………………… ………………… …………………………………… 

2. ………………… ………………… …………………………………… 

3. ………………… ………………… …………………………………… 

4. ………………… ………………… …………………………………… 

5. ………………… ………………… …………………………………… 

    

  

 

  

  

 

 

 

Mapy pochodzą z: John Strange, Atlas Biblijny, 

Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1995, s. 49 
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C9.  W diagramie ukryto nazwy miejsc z zakresu Konkursu. Zostały one podane 

w ramce oraz opisane w tabeli – te trzeba odgadnąć. Wszystkie miejsca znajdź 

i wykreśl z diagramu. Mogą one być wpisane poziomo, pionowo i na ukos. 

Pozostałe litery wypisane kolejno utworzą hasło – kolejną nazwę miejscowości.  

Assos       Berea       Cypr       Derbe       Perge       Samaria       Syria       Tyr 
 

lp. opis miejsca nazwa miejsca 

1. Kres ostatniej opisanej podróży Pawła.  

2. Tam mieszkał Szymon Garbarz.  

3. Tam został uzdrowiony człowiek chory na czerwonkę.  

4. Tam po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.  

5. Tam stał posąg nieznanego boga.  

6. W liście do zboru w tym mieście nie ma żadnej pochwały.  

7. W tym mieście Klaudiusz Lizjasz był dowódcą twierdzy.  
 

L A O D Y C E A J 

A N N T I M O C E 

A T E N Y A R D R 

J I H I A L Z E O 

A O P S I T Y R Z 

S C P Z Y A M B O 

S H Y P E R G E L 

O I Y P A D I Y I 

S A M A R I A A M 

J S K A B E R E A 
 

  Hasło: 
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C10. Wpisz w kolumnie tabeli literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli 

fałszywe. [10 p.] 

Lp. stwierdzenie P lub F 

1. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary.  

2. 
Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi wielki pożytek, pobożność natomiast nie 

do wszystkiego jest przydatna. 

 

3. 
Ale ty, człowiecze Boży … staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota 

wiecznego, do którego też zostałeś powołany. 

 

4. 
Albowiem korzeniem wszelkiego zła są pieniądze; niektórzy, ulegając im, 

zboczyli z drogi wiary. 

 

5. 
I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z wierną 

służbą. 

 

6. Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.  

7. 
Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych 

grzechów. 

 

8. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć.  

9. Tych, którzy grzeszą, nie strofuj wobec wszystkich.  

10. 
Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się 

przyjmuje z modlitwą. 

 

 

 

CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


