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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 8 stron. 

nazwisko:  imię:  

nazwa i adres 

Zboru: 

 zdobyte 

punkty: 

 

 

Instrukcja: 

1. Test składa się z 16 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 56 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) 

Judejczycy nie byli wierni Bogu. Naśladowali wszelkie obrzydliwości narodów 

pogańskich. Pogardzali również słowami proroków, których Bóg do nich posyłał. 

Dlatego gniew Pana został wylany na Jego własny lud. 

 

A1.  Który król wykonał wyrok Pana i pokonał Judejczyków? 

a) Achaszwerosz 

b) Belsazar 

c) Cyrus 

d) Dariusz 

e) Nebukadnesar 
 

A2.  Który król Judy zbuntował się przeciwko królowi babilońskiemu? 

a) Jehoachaz 

b) Jehojachin 

c) Jehojakim 

d) Jozjasz 

e) Sedekiasz 

 

A3.  Który prorok przepowiedział, że niewola potrwa 70 lat?  

a) Eliasz 

b) Izajasz 

c) Jeremiasz 

d) Nahum 

e) Sofoniasz 

 

A4.  Do nastania którego królestwa Judejczycy oczekiwali na powrót do swojej ziemi? 

a) asyryjskiego 

b) babilońskiego 

c) egipskiego 

d) greckiego 

e) perskiego 

  



 
 
 

 

Strona 3 z 8 
 

A5.  Który król wypowiedział słowa: „Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg 

niebios. On też nakazał mi, abym mu zbudował świątynię w Jeruzalemie, które leży 

w Judzie. Kto z całego jego ludu jest wśród was, niech Pan, jego Bóg, będzie z nim – 

niech wyrusza”? 

a) Achaszwerosz 

b) Artakserkses 

c) Cyrus 

d) Dariusz 

e) Nebukadnesar 

 

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 wiemy o Ezdraszu? Zaznacz 3 odpowiedzi.    

a) Był synem Chilkiasza. 

b) Był uczonym biegłym w zakonie Mojżeszowym. 

c) Była nad nim ręka Pana, Boga jego. 

d) Pochodził z plemienia Judy. 

e) Postawił sobie za cel zbadać zakon Pański. 

f) Rozdarł swoją szatę, gdyż mimo napomnienia kapłani nie chcieli odprawić swoich 

pogańskich żon. 

B2.  Które wydarzenia są opisane w Księdze Nehemiasza? Zaznacz 4 odpowiedzi. 

a) Ezdrasz czytał księgę Zakonu Mojżeszowego. 

b) Kapłani postawili ołtarz Bogu Izraela. 

c) Król Cyrus przekazał przybory pochodzące ze świątyni Pana Izraelitom. 

d) Książęta, Lewici i kapłani podpisali umowę o przestrzeganiu Zakonu Bożego.  

e) Lud izraelski obchodził Święto Purim. 

f) Lud izraelski obchodził Święto Szałasów.  

g) Sanballat Choronita i Tobiasz Ammonita drwili z Żydów.  

h) Wrogowie Izraela napisali list do króla Artakserksesa. 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

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

Maks. liczba punków 1 1 1 1 1 3 4 

Uzyskana liczba punków 
       

 

  



 
 
 

 

Strona 4 z 8 
 

B3.  Które opisy dotyczą edyktu nakazującego zagładę Żydów? Zaznacz 4 odpowiedzi. 

a) Był adresowany do książąt ludów imperium w języku perskim. 

b) Był adresowany do satrapów królewskich i namiestników prowincji. 

c) Był opieczętowany sygnetem królewskim. 

d) Mienie Żydów miało być zagrabione. 

e) Nakazywał wytracenie tylko żydowskich chłopców do trzeciego roku życia. 

f) Po ogłoszeniu dekretu król i Haman zasiedli do picia. 

g) Po ogłoszeniu dekretu mieszkańcy stolicy cieszyli się. 

h) Zabraniał wytracania kobiet. 

 

 

B4.  Które opisy łączy ze sobą liczba trzy? Zaznacz 3 odpowiedzi. 

a) Królestwo ze snu, które miało być mocne jak żelazo. 

b) Lata Artakserksesa, gdy objął panowanie w królestwie. 

c) Lata wychowywania młodzieńców nim poszli na służbę do króla. 

d) Tego miesiąca Żydzi zgromadzili się, by rozstrzygnąć sprawę małżeństw. 

e) Tyle razy Daniel dziennie modlił się i wysławiał swojego Boga. 

f) Związani mężowie wrzuceni do ognistego pieca. 

 

 

CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Uzupełnij brakujące w tekście informacje dotyczące Święta Purim. [7 p.] 

Święto Purim zostało ustanowione w czasach panowania króla Achaszwerosza. 

Upamiętnia ono wydarzenia, kiedy gnębiciel wszystkich Żydów Haman, syn 

Hammedaty, potomek .................................................., zamyślając wytępić wszystkich Żydów 

rzucił „..................................................”, to znaczy „..................................................”. W ten sposób 

wyznaczył czas zagłady Żydów na .................................................. dzień dwunastego miesiąca, to 

jest miesiąca ................................................... Dzięki interwencji królowej Estery i Żyda 

Mordochaja Żydzi nie tylko ocaleli, ale mogli zemścić się na swoich wrogach. Hamana 

i jego synów król rozkazał powiesić na szubienicy. Rokrocznie dni czternastego 

i piętnastego tego miesiąca są wspominane jako dni, w których Żydzi zyskali spokój 

od swoich wrogów i uczynili je dniami .................................................. oraz wzajemnego 

przesyłania sobie darów .................................................. i obdarowywania ubogich. 
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C2.  Przeczytaj wskazane wypowiedzi, a następnie podaj imiona osób – kto i do kogo 

je wypowiedział. [6 p.] 

lp. wypowiedź kto? do kogo? 

1. Czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś 

chory? Nic to innego jak tylko zgryzota. 

  

2. 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. 

  

3. Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów 

i Panem królów. On objawia tajemnice; 

gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę. 

  

 

C3.  Przeczytaj zdania związane z pobytem Daniela i jego towarzyszy na dworze króla 

babilońskiego. Następnie wpisz w kolumnie tabeli PRAWDA, jeśli stwierdzenie 

jest prawdziwe lub FAŁSZ, jeśli fałszywe. [5 p.] 

lp. stwierdzenie 
PRAWDA lub 

FAŁSZ 

1. Aszpenaz, przełożony nad sługami, miał sprowadzić 

wszystkich synów izraelskich, aby uczyli się na dworze 

królewskim. 

 

2. Daniel i jego towarzysze w okresie próby przez czternaście 

dni jedli same jarzyny i pili wodę. 

 

3. Jedząc same jarzyny i pijąc tylko wodę Daniel i jego 

przyjaciele wyglądali lepiej, niż pozostali młodzieńcy 

jedzący inny pokarm. 

 

4. Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz znali się na 

wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. 

 

5. Młodzieńcy ci, będąc na dworze króla, przewyższali 

dziesięciokrotnie mądrością wróżbitów i magów, którzy 

byli w całym królestwie. 

 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania B3. B4. C1 C2. C3. 

Maks. liczba punków 4 3 7 6 5 

Uzyskana liczba punków 
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C4.  Niektórym biblijnym bohaterom nadano nowe imię. Poniżej wpisz imiona, pod 

którymi również znamy wskazane osoby. [4 p.] 

lp. imię nadane 

przy urodzeniu 

nowe imię 

nadane później 

1. Ananiasz  

2. Azariasz  

3. Daniel  

4. Hadassa  

 

C5.  Zastanów się o którą osobę chodzi, a następnie wpisz poziomo w diagram jej imię. 

W pionowej ramce powstanie hasło. Odpowiedz na dodatkowe pytania. [7 p.] 

1. Imię Miszaela w Babilonie. 

2. Jeden z naczelników Izraela, który nie zgodził się na pomoc tubylców 

przy odbudowie świątyni. 

3. Król chaldejski, który wystawił posąg na równinie Dura. 

4. Król chaldejski, który zobaczył tajemniczy napis na ścianie. 

 

1.              

2.              

3.              

4.              

 

Hasło:  

Co oznacza to słowo?  

Kiedy to słowo się wypełniło?  
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C6.  Podaj nazwy miejsc zgodnych z ich opisem i lokalizacją. [3 p.] 

 

 
 

1. Tam zakuto w kajdany Jehojakima.  

2. Ziemia, do której król babiloński sprowadził Jojakima.  

3. Twierdza, w której służył Nehemiasz.  

 

C7.  Które z działań Boga opisanych w księgach stanowiących zakres materiału 

tegorocznej edycji Konkursu zrobiłoby największe wrażenie na współczesnej 

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

 

 

 

 

 

Obraz pochodzi z: 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/

bible-maps/map-7?lang=pol/, 12.10.2022 r. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bible-maps/map-7?lang=pol/
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bible-maps/map-7?lang=pol/
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Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania C4. C5. C6. C7. 

Maks. liczba punków 4 7 3 5 

Uzyskana liczba punków 
    

 

 

CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


