KONKURS BIBLIJNY „BRATERSTWO W BIBLII”
TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW KL. IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ETAP REJONOWY
___________________________________________________________________________
Wpisuje uczeń
Kod ucznia

Data urodzenia
dzień miesiąc

rok

___________________________________________________________________________
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 6 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki
zgłoś nauczycielowi.
2. Na tej stronie wpisz swój kod i datę urodzenia.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem albo piórem. Nie używaj korektora ani ołówka.
5. W zadaniach, w których podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D, wybierz właściwą odpowiedź
i zakreśl odpowiadającą jej literę w sposób następujący:
A
B
C
D
W przypadku więcej niż jednej prawidłowej odpowiedzi zostanie to zasygnalizowane w poleceniu.
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczenie przekreśl i zaznacz inną odpowiedź.
A
B
C
D
7. Zadania, w których należy udzielić odpowiedzi na zadane pytanie lub uzupełnić brakujące słowa,
pisz starannie i czytelnie w wyznaczonych miejscach.
8. Na wykonanie zadań masz 60 minut.

Powodzenia!
________________________________________________________________________________
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Tekst 1 (Mk 3,13-19) do zadań nr 1-6
13
Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. 14
I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, 15 i by mieli
władzę wypędzać złe duchy. 16 Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; 17
dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy
synowie gromu; 18 dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza,
Tadeusza, Szymona Gorliwego 19 i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.
1. Które z podanych niżej par apostołów nie są utworzone przez rodzonych braci? (0-1)
a) Piotr i Andrzej
b) Jakub, syn Zebedeusza, i Jan
c) Tomasz i Filip
b) Jakub, syn Alfeusza, i Juda
2. Do jakich postaci z historii biblijnej nawiązuje liczba dwunastu apostołów? (0-1)
a) synowie Abrahama
b) synowie Józefa
c) synowie Jakuba
d) synowie Sary
3. W Biblii Tysiąclecia czytamy w Mk 3,14-15: „Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by
mógł wysłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy”. Które z podanych niżej
zdań będzie dosłownym przekładem tekstu greckiego? (0-1)
a) Ustanowił Dwunastu, by Mu towarzyszyli, by mógł ich wysłać, by przepowiadali i by mieli
władzę wyrzucać złe duchy.
b) Ustanowił Dwunastu, by Mu towarzyszyli i aby wysłać ich, by przepowiadali i by mieli
władzę wyrzucać złe duchy.
c) Ustanowił Dwunastu, aby z Nim byli i aby wysłać ich, by mieli władzę wyrzucać złe duchy.
d) Uczynił dwunastu, których nazwał apostołami, aby z Nim byli i aby wysłać ich, by
przepowiadali i by mieli władzę wyrzucać złe duchy.
4. Ze zdania, iż Jezus „przywołał do siebie tych, których sam chciał”, należy wnioskować, iż o
powołaniu decyduje/ą (0-1)
a) chęć Dwunastu, by iść za Jezusem
b) darmowy wybór Jezusa
c) umiejętności dwunastu apostołów w głoszeniu słowa Bożego
d) zasługi, jakie w oczach Boga mają przyszli apostołowie
5. Co jest pierwszym zadaniem apostołów w świetle zdania zapisanego w Mk 3,14? (0-1)
a) bycie z Jezusem
b) uzdrawianie chorych
c) wypędzanie złych duchów
d) głoszenie słowa Bożego
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6. Gdzie leżała góra, na którą wszedł Jezus, jak czytamy w Mk 3,13? (0-1)
a) w Jerozolimie
b) na Syjonie
c) nad Jeziorem Galilejskim
d) w Egipcie
Tekst 2 (Rdz 4,1-16) do zadań nr 7-14
1
Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: «Otrzymałam
mężczyznę od Pana». 2 A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain
uprawiał rolę. 3 Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, 4 zaś Abel
składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; 5
na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą.
6
Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? 7 Przecież gdybyś
postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży
u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować». 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego:
«Chodźmy na pole». A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. 9 Wtedy
Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem
stróżem brata mego?» 10 Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z
ziemi! 11 Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata
twego, przelaną przez ciebie. 12 Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu.
Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!» 13 Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym
mógł ją znieść. 14 Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być
tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!» 15 Ale Pan mu
powiedział: «O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!» Dał też Pan
znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. 16 Po czym Kain odszedł od Pana i
zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.
7. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia Pan Bóg mówi do Kaina o „twarzy pogodnej” (w. 6). Jak brzmi
dosłowne określenie tego wyrazu twarzy w tekście hebrajskim? (0-1)
a) twarz radosna
b) twarz rozpromieniona
c) twarz podniesiona
d) twarz uśmiechnięta
8. Co znaczy słowo „pierwociny”? (0-1)
a) coś, co jest ważne
b) coś, co jest pierwsze
c) coś, co jest cenne
d) coś, co zostało wyplute
9. Jeśli Kain składał w ofierze płody ziemi, to znaczy, że był (0-1)
a) pasterzem
b) najemnikiem
c) rolnikiem
d) żniwiarzem
10. Podkreśl trzy słowa, które są synonimem rzeczownika „stróż”. (0-1)
dozorca – opiekun – wychowawca – strażnik – nauczyciel – policjant – wartownik
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11. Kain był przekonany, że Pan Bóg patrzy życzliwie tylko na Abla i jego ofiarę. Jednakże ze słów
Boga w Rdz 4,6-7 można wnioskować, iż Pan Bóg jest zatroskany także o Kaina. Które z
poniższych zdań odpowiada treści wypowiedzi Boga w tych dwóch wierszach? (0-1)
a) Pan Bóg wciąż oczekuje na złożenie przez niego ofiary
b) Pan Bóg zobowiązuje go do pilnowania brata
c) Pan Bóg dostrzega jego pochyloną twarz
d) Pan Bóg dostrzega już grzech, który popełni Kain
12. W Rdz 4,11 ziemia jest przedstawiona metaforycznie jako (0-1)
a) ktoś posiadający usta, którymi przyjmuje pokarmy
b) gąbka pochłaniająca wodę
c) jako studnia z odsłoniętym otworem
d) jako zwierzę kąsające człowieka
13. Odpowiedz na pytanie: dlaczego odpowiedź udzielona przez Kaina Bogu w Rdz 4,9 była
kłamstwem? (0-1)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
14. Odpowiedz na pytanie: co miało chronić Kaina przed zemstą ludzi po zabiciu Abla? (0-1)
a) amulet
b) list żelazny
c) słowo błogosławieństwa ze strony Boga
d) jakiś znak na ciele
Tekst 3 (Rdz 37,15-22) do zadań nr 15-19
15
I błąkającego się po polu spotkał go pewien człowiek. Zapytał go więc ów człowiek: «Kogo
szukasz?» 16 Odpowiedział: «Szukam moich braci. Powiedz mi, proszę, gdzie oni pasą trzody».
17
A na to ów człowiek: «Odeszli stąd, ale słyszałem, jak mówili: Chodźmy do Dotain». Józef udał
się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. 18 Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich
zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, 19 mówiąc między sobą: «Oto nadchodzi ten, który
miewa sny! 20 Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki
zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów!» 21 Gdy to usłyszał Ruben, postanowił ocalić
go z ich rąk; rzekł więc: «Nie zabijajmy go!» 22 I mówił Ruben do nich: «Nie doprowadzajcie do
rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego».
Chciał on bowiem ocalić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu.

15. Opisz treść snu Józefa o ciałach niebieskich. (0-1)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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16. Opisz treść snu Józefa o snopkach. (0-1)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
17. Uporządkuj chronologicznie podane niżej elementy planu ramowego opowiadania znajdującego
się w Rdz 37, wpisując odpowiednią liczbę porządkową na początku każdego punktu planu. (0-2)
……. Bracia sprzedają Józefa kupcom madianickim.
……. Bracia przynoszą ojcu poszarpaną, zakrwawioną szatę Józefa.
……. Bracia postanawiają zabić Józefa, który do nich nadchodzi.
……. Józef ma sen o snopach.
……. Ruben rozpacza po zniknięciu Józefa.
……. Ojciec ofiarowuje Józefowi długą szatę z rękawami.
……. Jakub posyła Józefa do braci, którzy paśli trzodę w Sychem.
……. Józef ma sen o ciałach niebieskich.
……. Juda staje w obronie Józefa.
……. Bracia wrzucają Józefa do studni.
……. Ojciec rozpacza po stracie Józefa.
……. Ruben staje w obronie Józefa.
18. Bracia w Rdz 37,20 zmawiają się przeciw Józefowi, gdyż chcą w ten sposób „zobaczyć, co
będzie z jego snów!” Chcą się przekonać (0-1)
a) czy Józef potrafi interpretować swoje sny
b) czy Józef będzie nad nimi panował
c) czy Józef rzeczywiście przewidział siedem lat tłustych i siedem lat chudych
d) czy Józef jest zazdrośnikiem
19. Kupcy madianiccy, którzy kupili Józefa, sprzedali go następnie (0-1)
a) faraonowi egipskiemu Potifarowi
b) urzędnikowi faraona Potifarowi
c) królowi w Jerozolimie
d) Izmaelitom
Tekst 4 (Mk 10,35-45) do zadań nr 19-25
35
Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, chcemy,
żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 36 On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»
37
Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej
Twojej stronie». 38 Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja
mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 39 Odpowiedzieli Mu:
«Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja
mam przyjąć, wy również przyjmiecie. 40 Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie
prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».
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Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 42 A Jezus
przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów,
uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 43 Nie tak będzie między wami. Lecz kto by
między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 44 A kto by chciał być pierwszym
między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 45 Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».
41

20. Odpowiedz na pytanie: czyimi synami byli Jakub i Jan? (0-1)
............................................................................................................................................................
21. Jak rozumieć prośbę braci, by mogli zasiąść po obu stronach Jezusa w Jego chwale? (0-1)
a) chcą siedzieć po obu stronach tronu Jezusa w Jego królestwie
b) chcą być równi Jezusowi jako Bogu
c) chcą doradzać Jezusowi przy sądzie ostatecznym
d) chcą mieć władzę równą Jezusowi
22. Czego symbolem jest kielich, z którego Jezus ma pić (Mk 10,38)? (0-1)
a) radości weselnej
b) rzucania losów
c) męki i śmierci
d) chwały
23. Jaki chrzest Jezus ma na myśli w Mk 10,38? (0-1)
a) chrzest wody z rąk Jana
b) chrzest w Jordanie
c) chrzest nawrócenia
d) chrzest krwi w męce i śmierci na krzyżu
24. Apostołowie są oburzeni na Jakuba i Jana (Mk 10,41), gdyż (0-1)
a) sami są pokorni
b) sami również chcieli być pierwszymi
c) nie wiedzieli, co powiedzieć
d) nie lubili Jakuba i Jana
25. Wypisz z analizowanego opowiadania te słowa Jezusa, w których opisuje On ziemski model
władzy. (0-1)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
26. Odpowiedz na pytanie: co jest według Jezusa koniecznym warunkiem do bycia wielkim? (0-1)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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