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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 15 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 46 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 słowa król babiloński zobaczył na ścianie? 

a) Tene, mene, pekel, upersin 

b) Sene, wene, takel, uparsin  

c) Mene, mene, tekel, uparsin 

d) Fene, bene, pekel, upersin 
e)  

f)  

 

A2.  Kto przesiadywał w Bramie Królewskiej w Suzie? 

a) Król Nebukadnesar 

b) Haman 

c) Zeresz 

d) Mordochaj 

 

A3.  Jacy dwaj prorocy wspierali odbudowę świątyni i Jeruzalem? 

a) Izajasz i Ezechiel 

b) Aggeusz i Daniel 

c) Aggeusz i Zachariasz 

d) Zachariasz i Ozeasz 

 

A4.  Kto miał na imię Hadassa? 

a) Estera 

b) żona Hamana 

c) bogini babilońska 

d) Waszti 

A5.  „Purim” to nazwa:  

a) miesiąca 

b) święta 

c) miasta 

d) płaszcza 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

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

Maks. liczba punków 1 1 1 1 1 

Uzyskana liczba punków 
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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.  Zaznacz 3 warunki, jakie mieli spełniać młodzieńcy żydowscy przeznaczeni do 

przyszłej służby w pałacu królewskim. Mieli oni: 

a) pochodzić z królewskiego i szlachetnego rodu. 

b) nie mieć żadnej wady. 

c) kochać i szanować króla. 

d) znać dobre obyczaje. 

e) być uzdolnieni do wszelkiej wiedzy. 

f) być urodzeni w Babilonie. 

 

B2.  Co postanowił Daniel, gdy pobierał naukę zgodnie z rozkazem króla babilońskiego? 

Zaznacz 4 odpowiedzi. 

a) Nie jeść potraw ze stołu królewskiego. 

b) Raz w tygodniu pościć. 

c) Nie pić wina, które pijał król. 

d) Jeść jarzyny. 

e) Nieustannie śpiewać. 

f) Jeść jajka. 

g) Pić wodę. 

h) Pilnie uczyć się. 

 

B3.  Jak wyglądał i zachowywał się król Nebukadnesar, gdy władza królewska została mu 

odjęta? Zaznacz 4 odpowiedzi. 

a) Od razu posiwiał ze zdenerwowania. 

b) Urosły mu pazury jak u ptaków.  

c) Jadł trawę jak bydło. 

d) Jego ciało było zwilżane rosą.  

e) Jego skóra pokryła się wrzodami. 

f) Zamiast włosów miał pióra. 

g) Ciągle było mu zimno. 

h) Urósł mu długi nos. 
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B4.  Co miał otrzymać ten, kto przeczyta tekst napisany na wapiennej ścianie pałacu 

królewskiego i poda jego znaczenie? Zaznacz 3 odpowiedzi. 

a) złoty łańcuch na szyję 

b) diadem królewski 

c) pierścień królewski 

d) 300 srebrnych monet 

e) miał rządzić jako trzeci w królestwie 

f) miał być ubrany w purpurę 

B5.  W jakich okolicznościach król dowiedział się i przypomniał sobie o bohaterskim 

wyczynie Mordochaja, który doniósł na dwóch spiskowców przygotowujących 

zamach na króla? Zaznacz 2 odpowiedzi. 

a) Estera mu wszystko opowiedziała.  

b) Gdy słudzy króla dowiedzieli się, że Mordochaj ma zostać zabity, stanęli w jego 

obronie i opowiedzieli o wszystkim królowi. 

c) Król nie mógł spać i czytano mu księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych, gdzie 

była wzmianka o Mordochaju. 

d) Król miał dziwny sen, który przypomniał mu o zajściu, które miało miejsce przed 

laty. 

 

CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Jakie imiona Danielowi i jego przyjaciołom dał przełożony nad sługami dworskimi?  

Uzupełnij tabelkę, wpisując nowo nadane imiona. [4 p.] 

Abed-Nego Meszach Baltazar Szadrach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania B1. B2. B3. B4. B5. C1. 

Maks. liczba punków 3 4 3 3 2 4 

Uzyskana liczba punków 
      

Daniel   

Ananiasz   

Miszael   

Azariasz   
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C2.  Pewnemu królowi babilońskiemu przyśnił się dziwny posąg. Wpisz, z czego były 

wykonane poszczególne jego części. [5 p.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.  Który król lub królowa to powiedział/a? [5 p.] 

a) Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach 

twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość jak mądrość bogów.    

……………………………. 

b) Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym 

zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie.    

……………………………. 

c) Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla, dzięki potężnej 

mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości?   

……………………………. 

 

d) Co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć?    

……………………………. 

 

e) Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie za mnie, przez trzy 

doby nocą i dniem nie jedzcie i nie pijcie.   

……………………………. 
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C4.  Wpisz w kolumnie tabeli PRAWDA, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe lub FAŁSZ, 

jeśli fałszywe. [6 p.] 

Lp. STWIERDZENIE 
PRAWDA lub 

FAŁSZ 

1. 
Nehemiasz nakazał, aby bramy Jeruzalem były zamknięte 

w sabat. 
 

2. 
Postanowienie o odprawieniu współmałżonków 

obcoplemiennych dotyczyło małżeństw, które nie miały dzieci. 
 

3. Jeremiasz prorokował, że niewola potrwa 70 lat.  

4. Ezdrasz poprosił króla o eskortę w drodze do Jeruzalem.  

5. 

Gdy Ezdrasz usłyszał o wiarołomstwie w narodzie Izraelskim, 

rozdarł swoją szatę i płaszcz i wyrywał włosy ze swojej głowy 

i brody. 
 

6. Daniel był ze swoimi przyjaciółmi w piecu.  

 

C5.  Która historia biblijna podobała Ci się najbardziej? Dlaczego? Swoją wypowiedź 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania C2. C3. C4. C5. 

Maks. liczba punków 5 5 6 5 

Uzyskana liczba punków 
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CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


