
BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY 

„Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE” 

Etap rejonowy – 18 stycznia 2018 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 36 zadań konkursowych. 

2. Na rozwiązanie zadań masz 70 minut. 

3. W zadaniach zamkniętych (1 – 10, 25 – 30) 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. Pisz czytelnie, używając jedynie pióra lub długopisu. Odpowiedzi udzielane przy użyciu 

ołówka nie będą oceniane. 

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

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

prosimy w te miejsca nic nie wpisywać. 

7. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 

8. Pracuj samodzielnie. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym 

spowoduje, że zostaniesz wykluczony z udziału w Konkursie. 

 

 

 

Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże! 

 

 

Organizatorzy 

 

 

I sprawdzający: 

 

…………. 

 

II sprawdzający: 

 

………….. 

 

Ostateczna liczba punktów: 

 
…………….. 



2 

 

1. Pod jakim drzewem Pan Jezus widział Natanaela? (1 pkt) 

 

a) tamaryszek 

b) figowiec 

c) cedr 

d) sykomora 

 

2. Kim był Nikodem? (1 pkt) 

 

a) żołnierzem rzymskim 

b) uczonym w Piśmie 

c) faryzeuszem 

d) kapłanem 

 

3.  W jakim mieście Jezus wygłosił mowę eucharystyczną? (1 pkt) 

 

a) w Kafarnaum 

b) w Jerozolimie 

c) w Betanii 

d) w Tyberiadzie 

 

4. Jak miały na imię siostry Łazarza? (1 pkt) 

 

a) Judyta i Marta 

b) Joanna i Maria 

c) Maria i Magdalena 

d) Maria i Marta 

 

5. Jaka odległość była pomiędzy Betanią a Jerozolimą? (1 pkt) 

 

a) około 15 stadiów 

b) około 12 stadiów 

c) około 17 stadiów 

d) około 13 stadiów 

 

6. Do kogo kohorta, trybun i strażnicy żydowscy zaprowadzili pojmanego Jezusa? (1 pkt) 

 

a) do Piłata 

b) do Sanhedrynu 

c) do Kajfasza 

d) do Annasza 

 

7. W jakich językach napisano słowa: „Jezus Nazarejczyk król żydowski”, które były 

umieszczone na krzyżu nad głową Jezusa? (1 pkt) 

 

a) łaciński, aramejski, grecki 

b) łaciński, hebrajski, grecki 

c) aramejski, hebrajski, grecki 

d) łaciński, aramejski, hebrajski 
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8. W jakiej odległości od brzegu znajdowali się uczniowie podczas przeprawy przez jezioro 

do Kafarnaum wtedy, gdy zobaczyli Jezusa kroczącego po wodzie? (1 pkt)  

 

a) około 15 – 20 stadiów 

b) około 20 – 25 stadiów 

c) około 25 – 30 stadiów 

d) około 30 – 35 stadiów 

 

9. O czym miał świadczyć Jan – człowiek posłany przez Boga, według Prologu Ewangelii 

św. Jana (J 1, 6-7) (1 pkt) 

 

a) o życiu 

b) o prawdzie 

c) o Słowie 

d) o światłości 

 

10. Co oznaczało słowo „Rabbuni”, którym Maria zwróciła się do zmartwychwstałego Jezusa? 

(1 pkt)  
 

a) [Mój] Nauczycielu 

b) [Mój] Mistrzu 

c) Panie 

d) Ojcze 

 

11. Podaj nazwę miasta, z którego pochodzili Andrzej i Piotr? (2 pkt) 

……………………………………………………………………… 

12.  Podaj nazwę krainy, z której pochodziła kobieta napotkana przez Jezusa przy studni?  

(2 pkt) 

…………………………………………………………………………….. 

 

13. Podaj imię człowieka, który użyczył grobu w celu pochowania w nim Jezusa (2 pkt) 

………………………………………………………………………………. 

 

14. Podaj liczbę uczniów, którzy byli nad Jeziorem Tyberiadzkim wtedy, gdy ukazał im się 

Jezus po Zmartwychwstaniu. (2 pkt) 

…………………………………………………………………………… 

 

15. Podaj imię, jakie Jezus nadał Szymonowi, synowi Jana. (2 pkt) 

………………………………………………………………………… 

 

16. Podaj szacunkową liczbę mężczyzn obecnych podczas cudownego rozmnożenia chleba.  

(2 pkt) 

…………………………………………………………………………… 

 

17. Wymień osoby, które były zaproszone na wesele w Kanie Galilejskiej. (2 pkt) 

…………………………………………………………………………….. 
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18. Co w rozmowie z faryzeuszami sądził o Jezusie człowiek, niewidomy od urodzenia, który 

został uzdrowiony? (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

 

19. Napisz, co według przypowieści o Dobrym Pasterzu, robi najemnik, widząc 

nadchodzącego wilka: (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

 

20. Opisz wygląd Łazarza po tym, jak na polecenie Jezusa, wyszedł żywy z grobu. (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

21. Podaj dokładną nazwę dnia, w którym Piłat wydał wyrok skazujący Jezusa. (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

 

22. Wymień osoby, które znajdowały się blisko krzyża podczas śmierci Jezusa. (2 pkt) 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...… 

 

23. Napisz, kto wypowiedział poniższe słowa: (łącznie 14 pkt) 

 

a) „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?” 

(J 1, 24-25) (2 pkt) 

 

Odpowiedź: …………………………………………. 

 

b) „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino” (J 2, 9-10) (2 pkt) 

 

Odpowiedź: …………………………………………. 

 

c) „Daj mi pić!” (J 4, 7) (2 pkt) 

 

Odpowiedź: …………………………………………. 

 

d) „Panie przyjdź, zanim umrze moje dziecko.” (J 4, 49) (2 pkt) 

 

Odpowiedź: …………………………………………. 

 

e)  „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.” (J 11, 21) (2 pkt) 

 

Odpowiedź: …………………………………………. 

 

f) „Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie?” (J 18, 26) (2 pkt) 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………… 

 

g) „Oto Człowiek” (J 19, 5) (2 pkt) 

 

Odpowiedź: …………………………………………………………………. 
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24. 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. Spotkanie Jezusa z Samarytanką A Kana Galilejska   

2. Wypędzenie bankierów B Betania   

3. Udzielanie chrztu przez Jana 

Chrzciciela 

C Brzeg Jeziora Genezaret   

4. Uzdrowienie syna dworzanina D Jerozolima   

5. Wskrzeszenie Łazarza E Golgota   

6. Rzucanie losów przez żołnierzy F Sychar   

7. Piotr otrzymuje władzę pasterską G Ainon, w pobliżu Salim   

 

 

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

 

Pytania do Komentarzy biblijnych 

 

25. Jakie jest prawidłowe znaczenie pojęcia „godzina Jezusa” w Ewangelii św. Jana? (1 pkt) 

 

a) pierwszy cud 

b) zmartwychwstanie 

c) rozpoczęcie działalności 

d) śmierć na krzyżu 

 

26. Ile kosztowałby chleb potrzebny do nakarmienia wielkiego tłumu podczas rozmnożenia 

chleba dokonanego przez Jezusa? (1 pkt) 

 

a) 200 dniówek wieśniaka lub niewykwalifikowanego robotnika 

b) 300 dniówek wieśniaka lub niewykwalifikowanego robotnika 

c) 400 dniówek wieśniaka lub niewykwalifikowanego robotnika 

d) 600 dniówek wieśniaka lub niewykwalifikowanego robotnika 

  

27. Kto zgodnie ze zwyczajem, składał dziękczynienie przed posiłkiem? (1 pkt) 

 

a) Matka rodziny 

b) Kapłan 

c) Głowa żydowskiego domu 

d) Pierworodny Syn 

 

28. Przez ile dni najbliżsi krewni zmarłego pozostawali w domu, obchodząc żałobę? (1 pkt) 

 

a) dwa dni 

b) cztery dni 

c) siedem dni 

d) dziesięć dni 

 

 

  

  

  

  



6 

 

29. Z jakiego materiału (przypuszczalnie) były zrobione sieci rybackie? (1 pkt) 

 

a) z lnu i bawełny 

b) z lnu i konopi 

c) ze sznura z włókien palmowych 

d) ze sznurka konopi i juki włóknistej 

 

30. Co symbolizuje liczba 153 ryb złowionych w sieć podczas cudownego połowu? (1 pkt) 

 

a) w starożytności doliczono się 153 gatunków ryb 

b) wielkie rzesze ludzi zbawionych 

c) liczba 153 symbolizuje pełnię 

d) uczniowie byli pod tak wielkim wrażeniem cudu, iż policzyli ryby 

 

31. Napisz, co należało do głównych obowiązków starosty weselnego? (3 pkt) 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

32. Napisz, jak komentatorzy interpretują użyty przez Jezusa do swojej Matki zwrot 

„niewiasto”? (3 pkt) 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

33. Napisz, do jakiego wydarzenia ze Starego Testamentu nawiązują „chleby jęczmienne”?  

(3 pkt) 
 

……………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………….. 

 

34. Napisz, jakie trzy rodzaje tradycji zawiera relacja ewangelisty Jana dotycząca 

zmartwychwstania Jezusa? (3 pkt) 

 

……………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

35. Napisz, o czym świadczy fragment opisujący chustę, która leżała „nie razem z płótnami,  

ale oddzielnie” (J 20, 7) (3 pkt) 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………. 

 

36. W czym wyraża się miłość do Jezusa, o którą dopytuje Piotra słowami: „Szymonie, synu 

Jana, czy miłujesz Mnie?” (J 21, 15a) (3 pkt) 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  

  

  

  

  

  

  

  


