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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 10 stron. 

nazwisko:  imię:  

nazwa i adres 

Zboru: 

 zdobyte 

punkty: 

 

weryfikacja CKK 
 

 

Instrukcja: 

1. Test składa się z 19 pytań, za które w sumie możesz otrzymać 75 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) 
 

Dla Bożego ludu niewola babilońska stanowiła najpoważniejszą z prób. 

Izraelici utracili wszystko wokół czego koncentrowało się życie narodu. 

W końcu zrozumiano, że wygnanie jest zasłużoną karą za niewierność. 

A1.  W jakich warunkach żyli ocalali Żydzi w okresie niewoli w Judzie według relacji 

Chananiego? 

a) W biedzie, ale mieli wytchnienie od wszystkich swoich wrogów. 

b) W ciągłym zagrożeniu o swoje życie i zgromadzone wielkie majętności. 

c) W dostatku i szacunku u okolicznych ludów. 

d) W pokoju i posłuszeństwie Bożym przykazaniom. 

e) W wielkiej biedzie i pohańbieniu. 

A2.  W jakim stanie były mury i bramy Jerozolimy nim do Judy przybył Nehemiasz? 

a) Mur był nienaruszony, jedynie bramy były wyłamane. 

b) Mur był zwalony a bramy spalone ogniem. 

c) Mur i bramy częściowo odbudowano przy okazji odbudowy świątyni. 

d) Mur i bramy rozebrano, by pozyskać materiał na odbudowę świątyni. 

e) Mur się rozsypywał a mimo to wstawiono nowe bramy. 

 

A3.  Który prorok wypowiedział słowo: Jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, Ja rozproszę 

Was między ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich 

przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich 

zbiorę, i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia? 

a) Aggeusz 

b) Izajasz 

c) Jeremiasz 

d) Mojżesz 

e) Zachariasz 
 

A4.  Jak miał na imię wróg Żydów, który zaplanował wytracenie całego narodu? 

a) Agag 

b) Dariusz 

c) Haman 

d) Hammedata 

e) Mordochaj 
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A5.  W jaki sposób Baltazar złamał królewski rozkaz? 

a) Kazał umieścić pień królewskiego drzewa w obręczy żelaznej i miedzianej. 

b) Nie przyjął królewskiego daru za wyjaśnienie tajemniczego napisu. 

c) Oddał pokłon złotemu posągowi. 

d) Pościł, by nie jeść pokarmów ze stołu królewskiego. 

e) Trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał Boga. 

 
 

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 rodzinie i pochodzeniu Estery? Zaznacz 4 odpowiedzi. 

a) Była sierotą. 

b) Była urodziwą i piękną Moabitką. 

c) Jej dziadek był z pokolenia Beniamina. 

d) Jej matką była Hadassa. 

e) Jej pradziadkiem był Kisz. 

f) Mordochaj był synem jej stryja. 

g) Mordochaj był jej dziadkiem. 

h) Nie miała żadnych krewnych w Suzie. 

 

B2.  Co z polecenia Estery miał uczynić Mordochaj? Zaznacz 3 odpowiedzi. 

a) Nie spożywać jedzenia i napoju przez trzy doby. 

b) Pościć za Esterą. 

c) Przeznaczyć dużą kwotę pieniędzy jako dar dla króla. 

d) Pójść i zebrać wszystkich Żydów w stolicy. 

e) Przygotować plan zamachu na Arisaja i Aspatę. 

f) Zebrać broń. 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

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

Maks. liczba punków 1 1 1 1 1 4 3 

Uzyskana liczba punków 
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B3.  Jakiej rady udzielił Daniel królowi, gdy wyjaśnił mu drugi sen, który przeraził go  

w myślach? Zaznacz 2 odpowiedzi. 

a) Oddaj pokłon Panu, Bogu niebios. 

b) Ukórz się przed Bogiem, który objawia tajemnice. 

c) Zmaż swoje grzechy sprawiedliwością. 

d) Zmaż swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. 

B4.  Co o Bogu powiedział Nebukadnesar, gdy powrócił mu rozum i przestał żyć jak 

zwierzę? Zaznacz 4 odpowiedzi. 

a) Jego królestwo trwa z pokolenia w pokolenie. 

b) Jest jedynym prawdziwym Bogiem. 

c) Jest pełen mądrości i czyni dziwne rzeczy. 

d) Nikt nie może Go powstrzymać. 

e) Rządzi narodami laską żelazną. 

f) Wszystkie Jego dzieła są prawdą. 

g) Wywyższa pokornych. 

h) Żyje wiecznie. 

B5.  Co o Bogu powiedział Dariusz, gdy Daniel został uratowany z mocy lwów? Zaznacz 

2 odpowiedzi. 

a) Jego królestwo będzie trwało na wieki wieków. 

b) Jest Bogiem Żywym i trwa na wieki. 

c) On udziela mądrości mądrym a rozumnym rozumu. 

d) On wybawia i wyzwala. 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania B3. B4. B5. 

Maks. liczba punków 2 4 2 

Uzyskana liczba punków 
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CZĘŚĆ C 
Wykonaj polecenia 

C1.  Posiłkując się wyrazami z ramki napisz właściwy werset z listy wersetów do 

zapamiętania wraz z odnośnikiem biblijnym. Odpowiedz na pytania dotyczące tego 

wersetu – okoliczności wypowiedzenia tych słów. [8 pkt.] 

milczenie     ocalenie     ratunek 

 

 

 

 

 

Księga  

 

Kto wypowiedział te słowa?  

Jak była ubrana osoba, która 

wypowiedziała te słowa? 
 

Gdzie wypowiedziano te słowa? 

Podaj dokładną lokalizację 

w mieście. 

 

Podaj imię osoby, która oznajmiła 

te słowa adresatowi wypowiedzi? 
 

Do kogo były skierowane te słowa 

(kto jest adresatem)? 
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C2.  Przeczytaj tekst źródłowy. Wpisz jeden znak X w odpowiedniej kratce z lewej strony 

początku zdania i jeden znak X w kratce przy jego zakończeniu tak, aby powstał opis 

uczty przedstawionej w tekście. [2 p.] 

Białe, karmazynowe i fioletowe lniane i bawełniane kotary ujęte w srebrne pierścienie 

zwisały na bisiorowych sznurach z alabastrowych kolumn; złote i srebrne sofy ustawione 

były na mozaikowej posadce z alabastru, białego marmuru, korali i pereł. Napoje też 

podawano w złotych naczyniach, każde z naczyń zaś było inne... 

 Achaszwerosz 

wydał ucztę 

 dla króla i Hamana, 

aby wstawić się za Żydami. 

 Belsazar 

urządził wielką ucztę 

 gdy przyprowadzono do niego młodzieńców 

przeznaczonych na służbę u króla. 

 Estera 

przygotowała ucztę 

 podczas której kazał przynieść naczynia 

z jerozolimskiej świątyni. 

 Nebukadnesar 

uczestniczył w uczcie 

 trwającą siedem dni dla całego ludu 

znajdującego się na zamku w Suzie. 

 

C3.  Przeczytaj zdania związane z pewnym napisem na ścianie. Następnie wpisz 

w kolumnie tabeli PRAWDA, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub FAŁSZ, jeśli 

fałszywe. [4 p.] 

Lp. STWIERDZENIE 
PRAWDA lub 

FAŁSZ 

1. 
Palce ręki ludzkiej piszącej na wapiennej ścianie pałacu 

pojawiły się, gdy pito wino ze złotych i srebrnych naczyń 

z domu Bożego w Jeruzalemie i wysławiano bogów. 

 

2. Ten, kto przeczytałby napis i podałby królowi znaczenie słów, 

miał rządzić jako drugi w królestwie.  

 

3. Napis odczytał przełożony nad wróżbitami, czarownikami, 

Chaldejczykami i astrologami. 

 

4. 
Daniel zapowiedział królowi, że Bóg doprowadził do końca 

dni jego panowania, a jego królestwo zostanie podzielone 

i oddane Medom oraz Persom. 

 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania C1. C2. C3. 

Maks. liczba punków 8 2 4 

Uzyskana liczba punków 
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C4.  Płacz często jest sposobem na wyrażenie silnych emocji – smutku, rozpaczy, 

bezradności... Zastanów się, w których sytuacjach ktoś gdzieś płakał. Uzupełnij 

tabelę. [6 p.] 

LP. KTO POWÓD PŁACZU 

1. 
Ezdrasz, 

zgromadzony wokół niego lud 

 

2. 
kapłani, Lewici, naczelnicy rodów, 

ludzie pamiętający pierwszą świątynię 

 

3. 
 błagalna prośba o łaskę dla Żydów, 

aby ich oszczędzono 

4. 
 odczytywanie postanowień Zakonu 

przez Ezdrasza 

5. 
 rozkaz króla Achaszwerosza 

dotyczący zagłady Żydów 

6. 
 wieść o stanie murów i bram 

Jeruzalemu oraz warunków życia 

 

C5.  Znajdź powiązania między osobami i wskaż jedno wydarzenie, kiedy się o nich 

wspomina. Pamiętaj, że nie tylko więzy rodzinne mogą łączyć ludzi. [4 p.] 

LP. OSOBY POWIĄZANIE 

1. 

Bigtan, Teresz  

wydarzenie:  

 

 

 

2. 

Jeszua, Zerubbabel  

wydarzenie:  
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C6.  Korzystając z nazw w ramce, zdecyduj które z nich są nazwami miejscowości, rzek 

lub miesięcy. Wpisz je w odpowiednie miejsce w tabeli. [8 p.] 

Ahawa, Ekbatana, Elul, Eufrat, Kasifia, Kislew, Siwan, Ur 

 

LP. MIEJSCOWOŚĆ RZEKA NAZWA MIESIĄCA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

C7.  Połącz osobę z funkcją (stanowiskiem), jaką pełniła. Uzupełnij tabelę łącząc w pary 

właściwą literę z cyfrą. [6 p.] 

osoba I (A-F) funkcja (stanowisko) osoba II (1-6) 

 eunuch  

 kapłan  

 król perski  

 królowa  

 mędrzec, znawca prawa  

 prorok  

 

A. Abagta 1. Artakserkses 

B. Aggeusz 2. Mechuman 

C. Achaszwerosz 3. Noadii 

D. Estera 4. Szetar 

E. Marsen 5. Waszti 

F. Meremot 6. Jeszua 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania C4. C5. C6. C7. 

Maks. liczba punków 6 4 8 6 

Uzyskana liczba punków 
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C8.  Przyjrzyj się posągom a następnie uzupełnij opisy zgodnie z biblijną relacją 

i przyporządkuj je do właściwych obrazków wpisując w kratkę odpowiednią literę. 

[10 p.] 

A. Ten posąg powstał z polecenia króla ............................................................ 

Miał on ........................................................ łokci wysokości i sześć łokci 

szerokości. Na dźwięk instrumentów muzycznych miano 

oddać pokłon temu posągowi. Znaleźli się jednak Żydzi, 

którzy złamali królewski rozkaz, za co zostali wrzuceni do 

........................................................... Mimo to nic im się nie stało, a król 

.............................................................. Boga Szadracha, Meszacha i Abed-

Nega, którzy woleli zginąć niż służyć innemu bogu.  

B. Ten posąg przyśnił się królowi ................................................................ 

Nikt w królestwie nie potrafił opowiedzieć królowi snu ani 

podać jego znaczenia. Król bardzo się rozgniewał i kazał 

................................................................................................. wszystkich magów. 

Dopiero ........................................................................... w nocnym widzeniu 

została objawiona tajemnica snu króla. Sen zapowiadał 

powstanie królestwa z woli ................................................................................, 

które będzie trwało na wieki. 

C9.  Odpowiedz na pytania dotyczące Święta Purim. Uzupełnij tabelę. [7 p.] 

Kto nakazał obchodzić to święto?  

Skąd wzięła się nazwa święta?  

W którym miesiącu świętowano?  

Jak długo trwały to święto?  

W jaki sposób świętowano?  

 

 

 

Wypełnia osoba 

sprawdzająca 

Nr zadania C8. C9. 

Maks. liczba punków 10 7 

Uzyskana liczba punków 
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CZĘŚĆ D 
Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


