
BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY 

„Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE” 

Etap szkolny – 17 listopada 2017 r. 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

Drogi Młody Przyjacielu!  

 

Cieszymy się, że zdecydowałeś się wziąć udział w Biblijnym Konkursie Tematycznym i poznać 

głębiej Ewangelię wg św. Jana. 

 

1. Przed Tobą 28 zadań konkursowych. 

2. Na rozwiązanie zadań masz 60 minut. 

3. W zadaniach zamkniętych (zadania od 1 do 26) tylko jedna odpowiedź jest poprawna - 

zaznacz znakiem X odpowiednią literę (a, b, c lub d). Jeśli stwierdzisz, że zaznaczyłeś 

błędną odpowiedź, otocz ją kółkiem, a następnie zaznacz znakiem X inną literę. 

4. W zadaniu z luką (zadanie nr 27) uzupełnij teksty biblijne, wpisując dokładnie takie 

słowa, jakie znajdują się w V wydaniu Biblii Tysiąclecia (wersja drukowana). 

5. Pisz czytelnie, używając jedynie pióra lub długopisu. Odpowiedzi udzielane przy użyciu 

ołówka nie będą oceniane. 

6. Pamiętaj, aby nie używać korektora. Błędną odpowiedź przekreśl i zastąp poprawną. 

7. Kratki zamieszczone obok zadań przeznaczone są dla osób sprawdzających Twoją pracę - 

prosimy w te miejsca nic nie wpisywać. 

8. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 

9. Pracuj samodzielnie. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym 

spowoduje, że zostaniesz wykluczony z udziału w Konkursie. 

 

Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże! 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów 

na etapie szkolnym: 

 

 

……… 

Ostateczna liczba 

punktów po 
weryfikacji przez 

komisję rejonową: ……… 
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1. Gdzie Jezus uczynił pierwszy cud? (1 pkt) 

 

 a) w Kanie Galilejskiej 

 b) w Kafarnaum 

 c) w Jerozolimie 

 d) w Jerychu 

 

2. Pierwszy cud Jezusa to? (1 pkt) 

 

 a) uzdrowienie niewidomego 

 b) przemiana wina w wodę 

 c) rozmnożenie chleba 

 d) przemiana wody w wino 

 

3.  Ile kamiennych stągwi użyto podczas wesela w Kanie Galilejskiej? (1 pkt) 

 

 a) 3 

 b) 6 

 c) 9 

 d) 12 

 

4. O co Pan Jezus poprosił sługi podczas wesela, na które był zaproszony wraz z uczniami?  

(1 pkt) 
 

 a) aby przynieśli chleby i ryby 

 b) aby kazali ludziom usiąść w gromadach po 50 

 c) aby napełnili stągwie wodą 

 d) aby zebrali do koszów resztki po obiedzie 

 

5. Jak w języku hebrajskim nazywa się sadzawka, znajdująca się w Jerozolimie przy Owczej 

Bramie? (1 pkt) 

 

 a) Cedron 

 b) Betesda 

 c) Syjon 

 d) Siloe 

 

6. W jaki dzień Jezus uzdrowił człowieka chromego nad sadzawką przy Owczej Bramie?     

(1 pkt) 
 

 a) w Dzień Przaśników 

 b) w Dzień Pięćdziesiątnicy 

 c) w pierwszy dzień tygodnia 

 d) w szabat 

 

7. Ile krużganków miała sadzawka, znajdująca się w Jerozolimie przy Owczej Bramie?              

(1 pkt) 
 

 a) 5 

 b) 1 

 c) 9 

 d) 15 
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8. Jak inaczej nazywano Jezioro Galilejskie? (1 pkt) 

 

 a) Martwe 

 b) Tyberiadzkie 

 c) Judejskie 

 d) Samarytańskie 

 

9. Ile chlebów i ryb miał chłopiec, wymieniony w scenie cudownego rozmnożenia na górze  

w okolicach Jeziora Galilejskiego? (1 pkt) 

 

 a) 2 chleby i 5 ryb 

 b) 12 chlebów i 12 ryb 

 c) 5 chlebów i 2 ryby 

 d) nie miał ani chleba ani ryb 

 

10. Ilu mężczyzn było świadkami cudownego rozmnożenia chleba na górze w okolicach 

Jeziora Galilejskiego? (1 pkt) 

 

 a) około pięciu tysięcy 

 b) około dwóch tysięcy 

 c) około dwunastu tysięcy 

 d) około stu tysięcy 

 

11. Na jaką odległość odpłynęli od brzegu jeziora uczniowie, gdy zobaczyli Jezusa kroczącego 

po wodzie? (1 pkt) 

 

 a) około 1000 metrów 

 b) około 1000 stadiów 

 c) około 50 stadiów 

 d) około 25 lub 30 stadiów 

 

12. Jak tłumaczy się nazwę sadzawki Siloam? (1 pkt) 

 

 a) Oczyszczony 

 b) Posłany 

 c) Uzdrowiony 

 d) Wskrzeszony 

 

13. Jak miał na imię przyjaciel, którego Jezus wskrzesił z martwych? (1 pkt) 

 

 a) Łazarz 

 b) Kefas 

 c) Jan 

 d) Kleofas 

 

14. Czym przepasał się Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy umywał nogi uczniom?         

(1 pkt) 

 

 a) tuniką 

 b) prześcieradłem 

 c) płaszczem 
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 d) ręcznikiem 

 

15. Jak miał na imię uczeń, który nie chciał, aby Jezus umył mu nogi podczas Ostatniej 

Wieczerzy? (1 pkt) 

 

 a) Judasz 

 b) Tomasz 

 c) Jan 

 d) Szymon Piotr 

 

16. Kogo symbolizuje „Krzew winny”? (1 pkt) 

 

a) Jezusa 

b) Maryję 

c) Apostołów 

d) wszystkich Żydów 

 

17. Jak nazywał się potok, znajdujący się w pobliżu ogrodu, do którego chodził Jezus wraz ze 

swymi uczniami? (1 pkt) 

 

a) Kerit 

b) Cedron 

c) Arnon 

d) Eufrat 

 

18. Jak miał na imię sługa arcykapłana, któremu Szymon Piotr odciął ucho, podczas pojmania 

Jezusa? (1 pkt) 

 

a) Jair 

b) Aleksander 

c) Romulus 

d) Malchos 

 

19. Do kogo najpierw zaprowadzono Jezusa po pojmaniu w ogrodzie? (1 pkt) 

 

a) do Kajfasza 

b) do Piłata 

c) do Annasza 

d) do Heroda 

 

20. Co zrobił sługa arcykapłana Jezusowi podczas przesłuchania, mówiąc do niego: „Tak 

odpowiadasz arcykapłanowi?” (1 pkt) 

 

a) przebił włócznią bok Jezusa 

b) podał Jezusowi kubek wody 

c) spoliczkował Jezusa 

d) kazał Jezusowi odejść 

 

21. Ile razy Szymon Piotr zaparł się Jezusa? (1 pkt) 

 

a) nigdy 

b) 3 razy 
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c) 1 raz 

d) 7 razy 

 

22. Jakie zwierzę wymienił ewangelista Jan w opisie przesłuchania Jezusa przed 

arcykapłanem? (1 pkt) 

 

a) koguta 

b) psa 

c) gołębicę 

d) owcę 

 

23. Kiedy dokładnie Maria Magdalena przybyła do grobu, w którym pochowano ciało Jezusa? 

(1 pkt) 
 

a) pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, po wschodzie słońca 

b) w szabat po południu 

c) trzeciego dnia po szabacie, po zachodzie słońca 

d) pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno 

 

24. Co zobaczyła Maria Magdalena, gdy przybyła do grobu, w którym pochowano ciało 

Jezusa? (1 pkt) 

 

a) kamień odsunięty od grobu 

b) leżące w grobie płótna oraz chustę 

c) dwóch aniołów 

d) śpiących przy grobie żołnierzy 

 

25. Ile razy Jezus ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu, według ewangelisty Jana? (1 pkt) 

 

a) 1 raz 

b) 2 razy 

c) 3 razy 

d) 4 razy 

 

26. Ile razy Pan Jezus zapytał Piotra, czy Go miłuje? (1 pkt) 

 

a) 99 razy 

b) 77 razy 

c) 12 razy 

d) 3 razy 

 

27. Uzupełnij teksty z Ewangelii wg św. Jana, wpisując w miejsce kropek odpowiednie 

wyrazy: (łącznie 10 pkt) 

 

a) „A …….……. stało się ciałem i ……………………… wśród nas.” (J 1, 14a) (2 pkt) 

 

 

b) „Ja jestem drogą i ……..…..…….. , i ………………… .” (J 14, 6a) (2 pkt) 
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c) „Ja jestem krzewem ………………… , wy - ………………………. .” (J 15, 5a) (2 pkt) 

 

 

 

d) „Ja jestem dobrym ………..……. i znam owce moje, a moje ………. znają.” (J 10, 14) 

(2 pkt) 
 

 

e)  „Szymonie, synu Jana, czy ……………. Mnie …………. aniżeli ci?” (J 21, 15) (2 pkt) 

 

 

 

28. Przyporządkuj do każdego z podanych wydarzeń nazwę miejsca, w którym ono nastąpiło, 

wpisując obok cyfr odpowiednie litery (za każde prawidłowe przyporządkowanie – 2 

pkt; łącznie 14 pkt) 
 

Wydarzenie 
 

Miejsce wydarzenia 
 

pkt 

1. Przemienienie wody w wino A Sadzawka Siloam   

2. Uzdrowienie chromego B Betania    

3. Cudowne rozmnożenie chleba C Dziedziniec pałacu arcykapłana   

4. Odzyskanie wzroku przez 

niewidomego od urodzenia 

D Jerozolima - Sadzawka Betesda   

5. Namaszczenie stóp Jezusowi E Ogród   

6. Obcięcie ucha słudze arcykapłana F Kana Galilejska   

7. Zaparcie się Piotra G Drugi brzeg Jeziora Galilejskiego   

 

 

Odpowiedzi: /1………./ /2………../ /3..………/ /4.………./ /5………./ /6………./ /7………./ 

 

 

 

 

  

  

  


