BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY
„Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE”
Etap wojewódzki - 14 marca 2018 r.

I sprawdzający:

II sprawdzający:

………….

…………..

Ostateczna liczba punktów:
……………..

Drogi Młody Przyjacielu!
Witamy Cię serdecznie w trzecim etapie Biblijnego Konkursu Tematycznego ze znajomości
Ewangelii według św. Jana.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Przed Tobą 34 zadania konkursowe.
Na rozwiązanie zadań masz 60 minut.
Pisz czytelnie, używając jedynie pióra/długopisu z granatowym lub czarnym tuszem.
Kratki zamieszczone obok zadań przeznaczone są dla osób sprawdzających Twoją pracę prosimy w te miejsca nic nie wpisywać.
Zadania od 1 do 24 dotyczą tekstu Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia – wyd. V).
W zadaniach zamkniętych (zadania od 1 do 15 z Ewangelii św. Jana oraz od 1 do 6 z lektury)
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.
Pamiętaj, aby nie używać korektora.
Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz.
Pracuj samodzielnie. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym
spowoduje, że zostaniesz wykluczony z udziału w Konkursie.

Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże!
Organizatorzy

1. Co, według Prologu Ewangelii św. Jana, Słowo dało tym, którzy Je przyjęli? (1 pkt)
a) dało siłę i moc krzyża
b) dało światłość prawdziwą
c) dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi
d) dało chwałę od Ojca
2. Którego z proroków zacytował Jan Chrzciciel, gdy wypowiedział słowa: Jam głos wołającego
na pustyni: Prostujcie drogę Pańską…? (J 1, 23) (1 pkt)
a) Ezechiela
b) Izajasza
c) Jeremiasza
d) Zachariasza
3. Kiedy i za co, Żydzi chcieli ukamienować Pana Jezusa? (1 pkt)
a) w Uroczystość Poświęcenia Świątyni – za bluźnierstwo
b) w Święto Namiotów – za to, że siebie nazwał Synem Bożym
c) w szabat – za wskrzeszenie Łazarza
d) w dniu Pięćdziesiątnicy – za Mowę eucharystyczną
4. Jakimi słowami Pan Jezus wskrzesił Łazarza? (1 pkt)
a) Łazarzu, wstań i wyjdź!
b) Łazarzu, wyjdź z grobu!
c) Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!
d) Łazarzu, zapraszam…
5. Co znaczy słowo: „Lithostrotos”? (1 pkt)
a) kamienny tron
b) miejsce wyłożone kamieniami
c) miejsce przewodniczenia
d) miejsce wyroku
6. Na co czekali chorzy przy sadzawce owczej? (1 pkt)
a) na poruszenie się wody
b) na lekarza
c) na kapłana
d) na powiew wiatru
7. Dlaczego Żydzi, chcąc skazać Jezusa, nie weszli do Pretorium? (1 pkt)
a) z obawy przed Piłatem
b) ze względu na wielki tłum
c) nie chcieli się skalać, by móc spożyć Paschę
d) Żydom nie wolno było rozmawiać z Rzymianami
8. Jak zareagowali ludzie, którzy przybyli do ogrodu po to, aby pojmać Jezusa, na Jego
stwierdzenie: Ja jestem…? (J 18, 6) (1 pkt)
a) upadli na ziemię i milczeli
b) cofnęli się i oddali Mu pokłon
c) cofnęli się i upadli na ziemię
d) cofnęli się i milczeli
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9. Czyim synem był św. Jan Ewangelista? (1 pkt)
a) Zebedeusza i Salome
b) Jana i Marii
c) Szymona i Marii
d) Zebedeusza i Joanny
10. O której godzinie gorączka opuściła syna urzędnika królewskiego, gdy Jezus go uzdrowił?
(1 pkt)
a) około godziny czwartej
b) około godziny piątej
c) około godziny szóstej
d) około godziny siódmej
11. Do jakiego miasteczka samarytańskiego (niedaleko źródła Jakuba) przybył Jezus? (1 pkt)
a) Samaria
b) Sychar
c) Salim
d) Sychem
12. Ile koszy ułomków zebrano po cudownym rozmnożeniu chleba? (1 pkt)
a) 6 koszy
b) 12 koszy
c) 16 koszy
d) 18 koszy
13. Jakie ostatnie słowa wypowiedział Jezus, umierając na krzyżu? (1 pkt)
a) Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego
b) Dokonało się!
c) Oto Matka Twoja
d) Pragnę
14. Z jakiego materiału Jezus zrobił bicz, gdy chciał wypędzić bankierów ze świątyni? (1 pkt)
a) z rzemieni
b) ze sznurów
c) z powrozów
d) z witek
15. Ilu mężów miała Samarytanka, z którą Jezus rozmawiał przy studni? (1 pkt)
a) dwóch
b) czterech
c) pięciu
d) sześciu
16. Napisz, jak tłumaczy się symbolikę umycia nóg. (2 pkt.)
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
17. Jakie znaczenie mają cuda Jezusa, opisane w Ewangelii św. Jana? (2 pkt.)
……………………………………….……………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
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18. Co znaczy stwierdzenie, mówiące o tym, że otrzymaliśmy „łaskę po łasce”? (2 pkt.)
……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….………
19. Co dosłownie znaczy wyrażenie: zajął miejsce przy stole (J 13, 12)? (2 pkt.)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
20. Opisz krótko, w jaki sposób Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia. (2 pkt.)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
21. Napisz, możliwie dokładnie, przed kim Piotr zaparł się Jezusa. (2 pkt.)
……………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
22. Opisz, możliwie dokładnie, jak wyglądało wnętrze grobu Jezusa wtedy, gdy oglądał je
Szymon Piotr i Jan. (2 pkt.)
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
23. Napisz dokładnie, kto i do kogo wypowiedział poniższe słowa:
a) Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? (J 14, 5) (2 pkt.)
………………………………………………………………………………………..
b) Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. (J 14, 8) (2 pkt.)
………………………………………………………………………………………..
c) Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy. (J 1, 45) (2 pkt.)
…………………………………………………………………………………..…….
d) Dzieci, czy macie coś do jedzenia? (J 21, 5) (2 pkt.)
…………………………………………………………………………………………
e) Jam głos wołającego na pustyni: «Prostujcie drogę Pańską»... (J 1, 23) (2 pkt.)
……...………………………………………………………………………………….
f) Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. (J 7, 46) (2 pkt.)
…………………………………………………………………………………………
g) ... lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród.
(J 11, 50) (2 pkt.)
………………………………………………………………………………………….
h) Cóż to jest prawda? (J 18, 38) (2 pkt.)
………………………………………………………………………………………….
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24. Uzupełnij tekst Ewangelii, wpisując brakujące słowa:
a) Wykąpany potrzebuje tylko ……….. sobie ………. , bo cały jest …….… . (J 13, 10)
(3 pkt.)
b) Kto ………… we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc …………, ponieważ beze Mnie
nic nie możecie …….…… . (J 15, 5) (3 pkt.)
c) Zaprawdę, ………………… , powiadam wam, jeśli się ktoś nie narodzi z ………………
i z …………….… , nie może wejść do królestwa Bożego. (J 3, 5) (3 pkt.)
d) Ja jestem ..………… życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie …………; a kto we
Mnie wierzy, nigdy …………… nie będzie. (J 6, 35) (3 pkt.)
e) To jest moje ……………… , abyście się ……………… miłowali, tak jak Ja was ……………… .
(J 15, 12) (3 pkt.)
f) Ja jestem zmartwychwstaniem i …………… . Kto we Mnie ………… , to choćby umarł,
żyć ………… . (J 11, 25) (3 pkt.)

Pytania z lektury: Wprowadzenie do Nowego Testamentu ks. Tomasza Jelonka:
1.

Co należało do kompetencji Sanhedrynu? (3 pkt.)
a) sprawowanie władzy politycznej
b) ustanawianie władcy Izraela
c) wszystko to, co miało związek z Prawem
d) wykonywanie wyroku śmierci bez potwierdzenia namiestnika

2.

Co oznacza pojęcie hasidim? (3 pkt.)
a) pobożni
b) dobroduszni
c) ubodzy
d) grzeszni

3.

Co było „hasłem przewodnim” faryzeuszy? (3 pkt.)
a) rozwój wewnętrzny
b) rozwój umysłowy
c) pomoc biednym
d) gorliwe przestrzeganie prawa

4. Które ugrupowanie nie wyznawało wiary w zmartwychwstanie umarłych? (3 pkt.)
a) Saduceusze
b) Faryzeusze
c) Uczeni w Piśmie
d) Nauczyciele Prawa
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5. Skąd najprawdopodobniej wzięła się nazwa ugrupowania Saduceuszy? (3 pkt.)
a) od Syracha
b) od Sadoka
c) od synagogi
d) od Świątyni Jerozolimskiej
6. Gdzie można było, zgodnie z religią Izraela, składać ofiarę? (3 pkt.)
a) w Świątyni Jerozolimskiej i w synagogach
b) tylko w synagogach
c) tylko w Świątyni Jerozolimskiej
d) w Świątyni Jerozolimskiej i na Górze Synaj
7. Wymień trzy grupy przedstawicieli społeczeństwa Izraela, które wchodziły w skład
Sanhedrynu. (3 pkt.)
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
8. Napisz, skąd wywodzi się nazwa ugrupowania Faryzeuszy? (3 pkt.)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
9. Napisz, czym była „Tora ustna”? (3 pkt.)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
10. Podaj nazwę podstawowej modlitwy Izraelitów, którą odmawiano dwa razy dziennie. (3 pkt.)
………………………………………………………………...................................
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