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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 7 stron. 

nazwisko:  imię:  

nazwa i adres 

Zboru: 

 zdobyte 

punkty: 

 

 

Instrukcja: 

1. Test składa się z 14 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 51 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.  Jakie księgi wchodzą w zakres tegorocznego konkursu biblijnego? 

a) Księga Rut, Estery, Daniela, Jonasza  

b) Księga Estery, Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza, 2 Kronik  

c) Księga Joba, Ezdrasza, Nehemiasza 

d) Księga Daniela, 2 Kronik, Psalmów, Nehemiasza 
e)  

f)  

 

A2.  Które jedzenie i picie służyło Danielowi i jego przyjaciołom podczas 

przygotowywania się do służby u króla Nebukadnesara? 

a) jarzyny i woda 

b) mięso i wino  

c) jarzyny i wino 

d) mięso i woda 

 

A3.  Gdzie znajdował się zamek króla Achaszwerosza? 

a) w Damaszku 

b) w Rzymie 

c) w Suzie 

d) w Babilonie 

 

A4.  Jakie znaczenie ma słowo „pur”? 

a) życie 

b) przeznaczenie 

c) przeszłość 

d) los 

A5.  Kim był Nehemiasz na dworze króla Artakserksesa?  

a) podczaszym 

b) kucharzem 

c) kapłanem 

d) strażnikiem więziennym 
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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.  Jacy mieli być uprowadzeni do niewoli młodzieńcy, którzy byli przygotowywani do 

służby na dworze króla babilońskiego? Zaznacz 6 odpowiedzi. 

a) potrafiący czytać po chaldejsku 

b) pochodzący z królewskiego i szlachetnego rodu 

c) pojętni do nauki 

d) silni i odważni 

e) jasnowłosi 

f) piękni z wyglądu 

g) obdarzeni bystrym rozumem 

h) podporządkowani każdemu rozkazowi królewskiemu 

i) milczący 

j) uzdolnieni do wszelkiej wiedzy 

k) bez jakiejkolwiek wady  

l) posiadający spory majątek 

 

B2.  Jaki był wygląd posągu, który przyśnił się królowi Nebukadnesarowi? Zaznacz 

5 odpowiedzi. 

a) Był wielki, potężny i straszny. 

b) Miał ogromne ślepia. 

c) Ogień buchał mu z ust. 

d) Jego głowa była ze złota. 

e) Pierś i ramiona wykonane były z betonu. 

f) Miał drewnianą szyję. 

g) Brzuch i biodra były z miedzi. 

h) Golenie były całe z żelaza. 

i) Miał szklane dłonie. 

j) Stopy były mieszanką żelaza i gliny. 

 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania A1. A2. A3. A4. A5. B1. B2. 

Maks. liczba punków 1 1 1 1 1 6 5 

Uzyskana liczba punków 
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B3.  Jak Achaszwerosz wynagrodził Mordochaja za wykrycie spisku na jego życie? 

Zaznacz 2 odpowiedzi. 

a) Polecił ubrać go w szatę królewską. 

b) Zapraszał go przez 7 dni na królewski obiad. 

c) Mianował go namiestnikiem odległej prowincji. 

d) Nakazał obwozić go na koniu po placu, wołając „Tak postępuje się z mężem, którego 

król chce odznaczyć”. 

B4.  Co zrobili budowniczowie murów Jerozolimy, gdy występowali przeciwko nim 

wrogowie? Zaznacz 2 odpowiedzi. 

a) Posłali po posiłki do króla perskiego. 

b) Modlili się.  

c) Uciekali do lasu. 

d) Wystawiali straże.  

 

CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Odszyfruj imiona nadane izraelskim młodzieńcom w Babilonie przez przełożonego 

nad sługami dworskimi. Wpisz nowe imiona do tabelki, układając sylaby 

w odpowiedniej kolejności. Zwróć uwagę na kształty zamieszczone obok imion – 

pomogą ci utworzyć wyrazy. [4 p.] 

 Daniel  

 Ananiasz  

 Miszael  

 Azariasz  
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C2.  Wpisz w kolumnie tabeli PRAWDA, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe lub FAŁSZ, 

jeśli fałszywe. [7 p.] 

Lp. PIEC OGNISTY 
PRAWDA lub 

FAŁSZ 

1. 
Piec był przygotowany dla tych, którzy nie oddadzą pokłonu 

złotemu posągowi. 
 

2. Wrzucono do niego Daniela i jego przyjaciół.  

3. Piec rozpalono trzy razy bardziej niż zwykle.  

4. Na rozkaz króla wrzucono do pieca trzy związane osoby.  

5. Król Nebukadnesar widział cztery osoby chodzące w ogniu.  

6. 
Mężczyźni, którzy na polecenie króla wyszli z ognia, mieli 

spalone ubrania. 
 

7. W ogniu pojawiła się postać podobna do anioła.  

 

 

 

C3.  Połącz historię biblijną z księgą, w której jest ona opisana. Wpisz odpowiednie litery 

pod nazwami ksiąg. [11 p.] 

Księga Daniela Księga Estery Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

A. Odbudowa murów Jerozolimy.  

B. Daniel wrzucony do lwiej jamy.  

C. Odbudowa świątyni w Jerozolimie.  

D. Młodzieńcy w piecu ognistym.  

E. Sen króla Nebukadnesara.  

F. Mordochaj ujawnia plan zamachu na króla.  

G. Haman przygotowuje szubienicę.  

H. Obchody święta szałasów.  

I. Król Dariusz zarządza pomoc dla budowy domu Bożego.  

J. Król Achaszwerosz wydaje ucztę. 
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C4.  Na podstawie podanego wersetu „Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek 

i ocalenie dla Żydów przyjdzie skądinąd”, uzupełnij tabelkę, odpowiadając na pytania 

w niej zawarte.  [4 p.] 

Kto to powiedział?  

Do kogo to powiedział?  

W jakich okolicznościach? 

 

 

 

 

C5.  Do którego z bohaterów, o których czytałaś, chciałabyś być podobna? /Do którego 

z bohaterów, o których czytałeś, chciałbyś być podobny? Napisz dlaczego. 

Uzasadnienie napisz w minimum 5, a w maksimum 10 zdaniach. [5 p.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania B3. B4. C1. C2. C3. C4. C5. 

Maks. liczba punków 2 2 4 7 11 4 5 

Uzyskana liczba punków 
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CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


