
XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 
TEST II ETAPU DLA POZIOMU II 

rok szkolny 2022/2023 

 

 

 
 

 

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 9 stron. 

nazwisko:  imię:  

nazwa i adres 

Zboru: 

 zdobyte 

punkty: 

 

weryfikacja CKK 
 

 

Instrukcja: 

1. Test składa się z 15 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 61 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) 

Zaznacz poprawne dokończenie poniższych zdań. 
 

A1.  Sedekiasz był królem, który 

a) nie podlegał Nebukadnesarowi. 

b) wykonywał tylko te polecenia Nebukadnesara, które mu odpowiadały. 

c) zbuntował się przeciwko Nebukadnesarowi. 

d) przysiągł uległość Nebukadnesarowi i jej dochował. 

A2.  Odbudowa świątyni w Jeruzalem rozpoczęła się 

a) w drugim roku w drugim miesiącu od przybycia do Jerozolimy.  

b) zaraz po przybyciu do Jerozolimy. 

c) pięć lat i trzy miesiące po przybyciu do Jerozolimy. 

d) pół roku po przybyciu do Jerozolimy. 

 

A3.  Celem powrotu Ezdrasza do Jerozolimy było 

a) pokonanie wrogów Izraela i odbudowanie świątyni. 

b) zbadanie zakonu Pańskiego, wprowadzenie go w czyn oraz nauczanie w Izraelu 

jego postanowień i praw.  

c) powołanie służby w świątyni i ustanowienie święta w Izraelu. 

d) odbudowanie murów oraz napisanie księgi Ezdrasza. 

 

A4.  Baltazar był 

a) pisarzem. 

b) skarbnikiem. 

c) przełożonym nad wróżbitami.  

d) astrologiem.  

A5.  Wypełnienie drugiego snu króla Nebukadnesara nastąpiło po upływie 

a) 2 lat. 

b) 11 miesięcy. 

c) 1 roku.  

d) 36 tygodni. 

 

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.  Dlaczego Pan Bóg dopuścił do niewoli babilońskiej? Zaznacz 4 odpowiedzi. 

a) Wszyscy książęta judzcy, kapłani oraz lud byli niewierni.  

b) Ponieważ wysłuchał modlitwy Nebukadnesara. 

c) Żydzi naśladowali obrzydliwości narodów.  

d) Mieszkańcy Jerozolimy prosili o to Boga.  

e) Chciał wypróbować swój lud. 

f) Ludzie bezcześcili świątynię Pańską.  

g) Ezdrasz regularnie nie czytał z księgi Zakonu. 

h) Judejczycy pogardzali słowem Pana, drwili z posłańców Bożych i wyszydzali 

proroków.  

B2.  Zaznacz 3 odpowiedzi opisujące proces odbudowy murów Jerozolimy. 

a) Wszyscy pracowali przy odbudowie, ale musieli być uzbrojeni. 

b) Tylko połowa odbudowujących pracowała przy murze, pozostali trzymali straż.  

c) Trębacz oznajmiał rozpoczęcie i zakończenie pracy. 

d) Pracujący przy murze Żydzi ubrania robocze zdejmowali dopiero wieczorem.  

e) Nehemiasz po przybyciu do miasta w nocy obszedł zburzone mury Jerozolimy.  

f) Prorokini Naodia fałszywie prorokowała, aby zastraszyć Nehemiasza.  

 

B3.  Co odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi mężczyźni judzcy, gdy nie chcieli 

kłaniać się posągowi? Zaznacz 3 odpowiedzi. 

a) Jeżeli Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas.  

b) Nie podoba nam się ten posąg, nie będziemy mu się kłaniać. 

c) Kłaniamy się tylko posągom ze srebra.  

d) W dniu sabatu się nie kłaniamy.  

e) Twojego boga nie czcimy.  

f) Nie oddamy pokłonu posągowi, który wzniosłeś.  
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B4.  Z jakiego powodu pojawił się napis na ścianie pałacu podczas uczty królewskiej? 

Zaznacz 4 poprawne odpowiedzi. 

a) Król nie uniżył swojego serca chociaż wiedział wszystko co przydarzyło się jego 

ojcu.  

b) Ucztujący naśmiewali się z Boga Izraela. 

c) Król kazał przetopić naczynia świątynne, aby powstał posąg jego bożka.  

d) Ucztujący pili wino z naczyń, które pochodziły ze świątyni Boga Izraela.  

e) W czasie uczty król ogłosił, że tylko jego bożki są prawdziwymi bogami. 

f) Śpiewacy za cicho śpiewali pieśni dla swoich bożków. 

g) Król wysławiał bogów, którzy nie widzą, nie słyszą i nic nie wiedzą.  

h) Król nie uczcił Boga, który jest dawcą życia i wie wszystko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania B1. B2. B3. B4. 

Maks. liczba punków 4 3 3 4 

Uzyskana liczba punków 
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CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Wersety [4 pkt.] 

W podpunkcie a) napisz werset, który znajduje się Księdze Daniela 2:47;  

w podpunkcie b) wpisz siglum/odnośnik do napisanego wersetu.  

a) Zaprawdę _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) A we wszystkich prowincjach i we wszystkich miastach, dokądkolwiek rozkaz 

królewski i jego ustawa dotarły, panowało wesele i radość wśród Żydów, ucztowanie 

i dni uroczyste. Wtedy wielu spośród ludów tych ziem przystało do żydostwa, gdyż padł 

na nich strach przed Żydami. __________________________________ 

 

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

jeśli fałszywe. [7 p.] 

Lp. STWIERDZENIE 
PRAWDA lub 

FAŁSZ 

1. 
Nehemiasz korzystał z utrzymania jakie przysługuje 

namiestnikowi.   

 

2. Nebukadnesar podczas uczty zobaczył rękę piszącą na ścianie.   

3. Król Achaszwerosz panował od Indii do Etiopii.   

4. Ezdrasz pomagał przy budowie murów.   

5. Mordochaj był z plemienia Beniamina.   

6. 
Rechum i Szimszaj przeszkadzali w odbudowie murów 

Jerozolimy.  
 

7. Bóg obdarzył mądrością Daniela i jego towarzyszy.   

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania C1. C2. 

Maks. liczba punków 4 7 

Uzyskana liczba punków 
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C3.  Jaki był powód rozpoczęcia postu? Dopasuj opis postu do jego przyczyny, wpisując 

do tabelki odpowiednią literę. [5 p.] 

Post  

Post Żydów zarządzony przez Ezdrasza.  A 

Trzydniowy post Żydów, królowej i jej służebnic.  B 

Post Żydów w państwie perskim.  C 

Post Nehemiasza.  D 

Post całego narodu w Jerozolimie po obchodzonym Święcie Szałasów.  E 

 

Przyczyna postu  

Z powodu potrzeby duchowej odnowy, pokuty i wyznania własnych grzechów 

i przewinień swoich ojców. 
 

Z powodu edyktu wydanego przez Hamana skazującego Żydów na śmierć.   

Z powodu niebezpieczeństw, jakie podróżujących mogły spotkać w podroży do 

Jerozolimy  
 

Z powodu zagrożenia życia królowej, gdy szła bez wezwania do króla z zamiarem 

proszenia o łaskę. 
 

Z powodu otrzymanych wiadomości o sytuacji panującej w Jerozolimie  

 

C4.  Gdzie wydarzyła się dana sytuacja? Wpisz właściwą nazwę do tabelki. Uwaga! Nie 

wszystkich odpowiedzi należy użyć. [5 p.] 

potok Jabbok Jerozolima rzeka Ahawa twierdza Suza Brama Wodna 

zamek Suza równina Dura Betel twierdza Ekbatan  

 

OPIS   SYTUACJI 
GDZIE SIĘ TO 

WYDARZYŁO? 

uczta; królowa, która nie przyszła na wezwanie  

odbudowa ołtarza; ofiary całopalne; wroga postawa 

obcych ludów 
 

pokutowanie przed Bogiem; prośba do Boga 

o szczęśliwą i bezpieczną drogę; ochronę dobytku 

i kosztowności 

 

płacz; wyznawanie grzechów przed Bogiem; rozmowa 

z królem w sprawie odbudowy miasta; przychylność 

króla Artakserksesa 

 

rozkaz króla Dariusza; archiwum; odnaleziony zwój  
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C5.  Kto do kogo powiedział te słowa? [10 p.]  

a) Choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali się.  

________________________________do _______________________________ 

b) Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest 

zburzone, a jego bramy przez ogień strawione?  

________________________________do ________________________________ 

c) Jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów we 

wszystkich prowincjach twojego królestwa, mający inne prawa niż wszystkie ludy; nie 

przestrzegają oni praw królewskich, toteż nie jest rzeczą korzystną dla króla tak ich 

pozostawić.  

________________________________do ________________________________ 

d) Niech sporządzą szubienicę wysoką na pięćdziesiąt łokci, aby na niej powieszono 

Mordochaja. Potem idź z królem na ucztę.  

_________________________________do ________________________________ 

e) Słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki.  

________________________________do ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania C3. C4. C5. C6. 

Maks. liczba punków 5 5 10 11 

Uzyskana liczba punków 
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C6.  Kto był kim? Dopasuj opis do osoby, wpisując do tabelki odpowiednią literę obok 

imienia. [11 p.] 

 Opis 

A dowódca gwardii przybocznej króla Nebukadnesara 

B prorok 

C żona Hamana 

D król perski 

E stryj Hadassy 

F podczaszy króla Artakserksesa 

G król babiloński 

H uczony, biegły w Zakonie Mojżeszowym 

I znawca prawa na dworze Achaszwerosza 

J królowa 

K przełożony nad wróżbitami, czarownikami, Chaldejczykami i astrologami 

 

IMIĘ OPIS 

Daniel  
 

Waszti  
 

Nebukadnesar  
 

Arioch  
 

Cyrus  
 

Ezdrasz  
 

Nehemiasz  
 

Aggeusz  
 

Memuchan  
 

Zeresz  
 

Mordochaj  
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CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


