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Z życzeniami Bożego pokoju w sercu 

Centralna Komisja Konkursu 

 

Drogi Uczestniku Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, 

nim przystąpisz do rozwiązywania testu II 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: 

 

weryfikacja CKK 
 

 

Instrukcja: 

1. Test składa się z 16 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 60 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.  Jak miał na imię prorok, który przepowiedział siedemdziesięcioletnią niewolę 

w Babilonie? 

a) Izajasz 

b) Natan 

c) Jeremiasz  

d) Zachariasz 

A2.  Na jakim obszarze rozciągało się panowanie Achaszwerosza? 

a) od Jerozolimy do Suzy 

b) w Babilonii od Eufratu do Tygrysu 

c) od Indii do Etiopii  

d) od Hiszpanii do Babilonii  
 

A3.  Co zawierało zarządzenie, które wydał pod wpływem swoich doradców Dariusz 

Medyjczyk? 

a) nakaz oddawania pokłonu wystawionemu posągowi 

b) zakaz spożywania potraw ze stołu królewskiego 

c) obowiązek udziału w wystawionej przez króla uczcie, na której pito z naczyń 

zrabowanych ze świątyni w Jerozolimie 

d) zakaz modlitwy przez 30 dni do innego boga lub człowieka oprócz króla 
 

A4.  Który władca nakazał odbudowę świątyni w Jerozolimie? 

a) Sedekiasz – król judzki 

b) Cyrus – król perski  

c) Nebukadnesar – król babiloński 

d) Jehojakim – król judzki 

A5.  Co najpierw Żydzi odbudowali w Jerozolimie po powrocie z niewoli? 

a) mury miasta 

b) ołtarz do składania ofiar całopalnych 

c) dziedziniec świątynny 

d) fundament świątyni 

 

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.  Jakie konsekwencje spotkały Judejczyków za okazywanie niewierności Bogu? 

Zaznacz 4 odpowiedzi. 

a) śmierć wielu ludzi  

b) uprowadzenie do niewoli babilońskiej pozostałych przy życiu Judejczyków 

c) brak Bożej ochrony przez 70 lat 

d) śmierć wszystkich młodzieńców z królewskiego i szlachetnego rodu 

e) spalenie świątyni Bożej, kradzież skarbów i drogocennych sprzętów 

f) zdobycie i zburzenie Jerozolimy przez wojska Nebukadnesara 

g) zabicie ostatnich królów judzkich 

h) brak proroków do czasu odbudowy Jerozolimy 

B2. Co wiesz o Mordochaju? Zaznacz 5 odpowiedzi. 

a) Urodził się w Persji. 

b) Został uprowadzony z Jerozolimy do niewoli przez króla Nebukadnesara.  

c) Wstydził się swojego pochodzenia i nikomu nie wyjawił, że jest Żydem.  

d) Opiekował się córką swojego stryja, zastępując jej zmarłych rodziców.  

e) Planował spisek na życie króla. 

f) Po wydaniu przez króla nakazu zamordowania wszystkich Żydów, upokorzył się 

przed Hamanem. 

g) Został przełożonym nad domem Hamana.  

h) Był prorokiem. 

i) Zobowiązał swoich rodaków do obchodzenia co roku święta Purim.  

j) Jego zasługi dla kraju zostały zapisane w Księdze Dziejów Królów Medyjskich 

i Perskich.  
 

B3. Kto wyruszył w drogę by odbudować świątynię w Jerozolimie? Zaznacz 4 odpowiedzi. 

a) Daniel i jego towarzysze 

b) naczelnicy rodów z plemienia Judy i Beniamina  

c) król Nebukadnesar ze swoją świtą 

d) kapłani i Lewici  

e) Szeszbassar, książę judzki  

f) Jeremiasz  

g) wszyscy, których Bóg pobudził  

h) król Sedekiasz 
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B4. Co zrobił Ezdrasz, kiedy dowiedział się, że Żydzi żenili się z pogankami? Zaznacz 4 

odpowiedzi. 

a) Rozdarł swoją szatę i płaszcz.  

b) Wpadł w wielki gniew i wyjechał z miasta. 

c) Usiadł przybity i rwał włosy z głowy i brody.  

d) Modlił się i pokutował za siebie i swój lud.  

e) Wezwał do walki przeciwko grzesznikom. 

f) Kazał grzesznikom opuścić miasto. 

g) Modlił się o zesłanie kary dla wiarołomnych mężczyzn. 

h) Nakazał swoim rodakom zerwać z grzechem i odprawić obcoplemienne żony 

i dzieci.  

B5. Co zasmuciło Nehemiasza w informacjach, jakie otrzymał na temat Jerozolimy i jej 

mieszkańców? Zaznacz 3 odpowiedzi. 

a) Żydzi, którzy przeżyli, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu.  

b) Wrogie ludy rozpoczęły odbudowę murów miasta. 

c) Mur okalający Jerozolimę został zburzony.  

d) Bramy miasta zostały spalone.  

e) Mieszkańcy miasta nie czekając na pozwolenie króla, rozpoczęli odbudowę bram. 

f) Lud żydowski jest niechętny odbudowie murów miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

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

Maks. liczba punków 4 5 4 4 3 

Uzyskana liczba punków 
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CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Uzupełnij wersety. [5 pkt.] 

Dzień dzisiejszy jest _______________________________ Panu, waszemu Bogu, nie 

_____________________________ się i nie _________________________, (…) wszak 

_____________________________ z Pana jest waszą ostoją. Ne 8:9-10 

 

Bo chociaż jesteśmy _______________________________, lecz w naszej niewoli nie 

opuścił nas nasz Bóg, ale zapewnił nam przychylność ____________________________ 

perskich, pozwalając nam __________________________________, abyśmy mogli 

wznieść ____________________________________ naszego Boga i naprawić jej 

zniszczenia; dał nam _______________________________ ochronny w Judei 

i ________________________________. Ezd 9:9 

 

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

jeśli fałszywe. [6 p.] 

Lp.  
PRAWDA lub 

FAŁSZ 

1. 
Nebukadnesar powiedział wróżbitom, że przyśnił mu się 

olbrzymi posąg.  

 

2. Belsazar zrabował naczynia ze świątyni w Jerozolimie.   

3. 
Haman został namówiony przez żonę i swoich przyjaciół do 

zbudowania szubienicy dla Mordochaja.  
 

4. 
Zagłada Żydów została wylosowana na dwunasty miesiąc, 

czyli Adar.  
 

5. 
Joel i Daniel zachęcali Zerubbabela i Jeszuę do odbudowy 

świątyni.  
 

6. Ezdrasz pochodził z rodu Aarona.   
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C3.  Gdzie to się zdarzyło? Wpisz do tabelki prawidłową cyfrę określającą miejsce 

wskazanego wydarzenia. [5 p.] 

 
Zarys mapy z: https://d-maps.com/  

OPIS MIEJSCA CYFRA 

Odnalezienie dekretu Cyrusa nakazującego odbudowę świątyni.   

Odczytanie i wyjaśnienie Żydom treści Zakonu.   

Ogłoszenie dekretu informującego o zamiarze wytępienia Żydów.   

Przekazanie Nehemiaszowi przez jego brata informacji związanych ze 

stanem murów w Jerozolimie.  
 

Miejsce, do którego wywieziono skarby ze świątyni jerozolimskiej.   

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania C1. C2. C3. 

Maks. liczba punków 5 6 5 

Uzyskana liczba punków 
   

 

 

https://d-maps.com/
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C4.  EZDRASZ czy NEHEMIASZ, a może DANIEL? Do podanych wydarzeń/zwrotów 

dopisz imię bohatera. [6 p.] 

WYDARZENIE BOHATER 

Baltazar, sny i widzenia, woda i jarzyny  

reformy, mur, podczaszy królewski  

minister, 3 razy dziennie padał na kolana, zaprzyjaźniony z dzikimi 

zwierzętami 
 

straże, miecze, bezpieczeństwo, przestrzeganie sabatów  

uczony, biegły w Zakonie Mojżeszowym  

modlitwa pokutna, kapłan, pisarz  

 

 

C5.  Kto to powiedział? Wpisz do tabelki imię osoby obok jej wypowiedzi. [7 p.] 

Nebukadnesar Ezdrasz Estera Artakserkses Achaszwerosz Daniel Nehemiasz 

 

WYPOWIEDŹ IMIĘ 

Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie,  

i poście za mnie.  
 

Co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć?   

Czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory?   

Dlaczego jest zaniedbany dom Boży?   

Bóg policzył dni twego panowania i doprowadził je do końca.   

Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku 

ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej 

osoby podobny jest do anioła.  

 

Rzekłem: Boże mój! Wstydzę się i nie ośmielam się nawet 

podnieść mojego oblicza do ciebie, Boże mój, gdyż nasze winy 

wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż nieba.   
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C6.  Nebukadnesarowi przyśnił się sen o drzewie. Uzupełnij zdania, zaznaczając 

prawidłową odpowiedź. [6 p.] 

Drzewo to rosło i było potężne; 

jego wysokość sięgała nieba, 

a było widoczne aż po krańce 

całej ziemi.  

Obraz ten symbolizuje (1)… 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

a) królestwo. 

b) króla. 

Anioł rzekł: (2)… to drzewo. 

  

2. 

 

a) zetnijcie  

b) spalcie 
 

Oznaczało to, że (3)… 3.  

 

a) wypędzą króla spośród ludzi.  

b) czas dozbroić armię babilońską. 

Lecz pozostawcie (4)… 

w obręczy żelaznej i miedzianej. 

4.  

 

a) pień korzenny  

b) ścięte gałęzie 

Oznaczało to, że (5)…, 5.  

 

a) nikt nie pokona Babilonii 

b) królestwo zostanie zachowane dla króla  

gdy (6)… 

 

6. 

 

a) zrozumie on, że władza należy do Boga.  

b) pojmie on, że trzeba być silnym jak wielkie 

drzewo. 

 

 

 

 

CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania C4. C5. C6. 

Maks. liczba punków 6 7 6 

Uzyskana liczba punków 
   


