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BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY „DZIEJE PRZYMIERZA”  

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych 

gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu  

województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019 
 

ETAP WOJEWÓDZKI – 18 MARCA 2019 ROKU 

 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

Ostateczna liczba punktów  

 

Drogi Młody Przyjacielu!  

Cieszymy się, że zdecydowałeś się wziąć udział w tegorocznym Konkursie Biblijnym 

i poznać głębiej Księgę Wyjścia.  

1. Przed Tobą zestaw zadań składający się z 34 zadań. 

2. Na rozwiązanie testu masz 60 minut. 

3. Pisz czytelnie, używając jedynie pióra lub długopisu. Odpowiedzi udzielane 

przy użyciu ołówka nie będą oceniane. 

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

poprawną. 

5. W pytaniach od 1 do 14 tylko jedna odpowiedź jest poprawna – wpisz znak X 

przy odpowiedniej odpowiedzi (a, b, c lub d). Jeśli stwierdzisz, że zaznaczyłeś 

błędną odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz znak X przy innej odpowiedzi. 

6. W pytaniach od 15 do 29 należy odpowiedzieć na pytania na podstawie Księgi 

Wyjścia, w pytaniach od 30 do 31 należy odpowiedzieć na pytania 

na podstawie Komentarzy, z kolei pytania od 32 do 34 zostały sformułowane 

w oparciu o tekst lektury.  

7. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 

8.  Pracuj samodzielnie. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie 

innym spowoduje wykluczenie Cię z udziału w Konkursie. 

 

Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże! 

Organizatorzy 
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PYTANIA DO KSIĘGI WYJŚCIA 
 

1. Kim byli starsi Izraela? (1 pkt) 

a) synami Jakuba 

b) przywódcami rodów  

c) przywódcami szczepów 

d) kapłanami 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

2. Jaka kara spotkała pisarzy, gdy nie dostarczono faraonowi odpowiedniej 

ilości cegieł do budowy miast? (1 pkt) 

a) zabito ich 

b) bito ich 

c) zamknięto ich w więzieniu 

d) dołożono im więcej pracy 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

3. Kim byli Jannes i Jambres? (1 pkt) 

a) sługami Mojżesza 

b) potomkami Jakuba 

c) synami Aarona 

d) czarownikami faraona 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

4. Podczas zapowiedzi jednej z plag faraon pozwolił izraelskim mężom pójść 

na pustynię złożyć ofiarę dla Pana. O której pladze mowa? (1 pkt)  

a) o pladze żab 

b) o pladze ciemności 

c) o pladze szarańczy 

d) o pladze gradu 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

5. O jakiej porze Pan miał przejść przez Egipt, by pomarło wszystko 

pierworodne w Egipcie? (1 pkt) 

a) o północy 

b) rano 

c) wieczorem 

d) o zmierzchu 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
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6. Wśród naczelników rodów byli synowie „pierworodnego Izraela”. Kogo 

Księga Wyjścia nazywa „pierworodnym Izraela”? (1 pkt) 

a) Rubena 

b) Symeona 

c) Lewiego 

d) Gerszoma 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

7. Ile wyborowych rydwanów wysłał faraon za Izraelitami? (1 pkt) 

a) 300 

b) 600 

c) 800 

d) 900 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

8. Mojżesz polecił Aaronowi wziąć naczynie, napełnić je manną i przechować 

dla przyszłych pokoleń. Gdzie Aaron złożył zebraną mannę? (1pkt) 

a) w namiocie 

b) na środku obozu 

c) przed Świadectwem 

d) w ołtarzu 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

9. Po przejściu przez Morze Czerwone Izraelici zatrzymali się w pewnej 

miejscowości, w której wody były gorzkie. Co Pan kazał wrzucić 

Mojżeszowi do wody, by ta stała się zdatna do picia? (1 pkt) 

a) drewno 

b) złoto 

c) kamień 

d) kość 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

10. Jak nazywa się pustynia położona między Elim a Synajem, na której 

Izraelici otrzymali mannę i przepiórki do jedzenia? (1 pkt) 

a) Szur 

b) Sin 

c) Etam 

d) Pi – Hachirot 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
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11. Co - zgodnie z prawem moralnym - ma uczynić człowiek z płaszczem, który 

wziął w zastaw od bliźniego? (1 pkt)  

a) oddać na drugi dzień 

b) oddać przed szabatem 

c) oddać przed zachodem słońca 

d) sprzedać 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

12. Ilu starszych Izraela wstąpiło razem z Mojżeszem na górę, na której zawarł 

on Przymierze z Bogiem? (1 pkt) 

a) 7 

b) 40 

c) 70 

d) 90 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

13. Ci, którzy weszli na górę razem z Mojżeszem, „ujrzeli Boga Izraela,                 

a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło (…) świecące jak samo niebo”.                

Z czego było wykonane to dzieło? (1 pkt) 

a) z szafirowych kamieni 

b) ze srebra 

c) ze złota 

d) z onyksowych kamieni 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

14. Ile dni Mojżesz przebywał na górze Synaj? (1 pkt) 

a) 10 dni 

b) 20 dni 

c) 30 dni 

d) 40 dni 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

15. Imię Miriam w języku polskim znaczy Maria. Podaj, jakie tłumaczenie 

tego imienia znajduje się w Księdze Wyjścia. (2 pkt) 

…………………………………………………………….……………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
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16. Bóg prowadził Izraelitów przez pustynię. Jakimi znakami się posłużył,              

by Izraelici mogli kroczyć za Nim w dzień i w nocy? (2 pkt) 

…………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

17. Wymień trzy gatunki bydła, które miały zostać porażone zarazą w czasie 

jednej z plag egipskich. (3 pkt) 

……………………………………………………………………………... 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

18. Jak nazywają się ludzie żyjący na pustyni, dla których mleko i miód są 

najwykwintniejszym pokarmem? (2 pkt) 

……………………………………………………………………………... 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

19. Podaj nazwę kraju, do którego uciekł Mojżesz po zabiciu Egipcjanina.             

(2 pkt) 

………………………………………………………………..…………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

20. Wymień trzy skutki zamiany wody Nilu w krew. (3 pkt) 

1 ……………………………………………………………………………  

2……………………………………………………………………………  

3…………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

21. Co oznacza nazwa „Sukkot”? (2 pkt) 

………………………….………………………………………………….. 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

22. Bóg, chcąc skruszyć serce faraona, by ten wypuścił Izraelitów, zsyłał na 

Egipt plagi. Uporządkuj je w kolejności ich pojawiania się, dopisując cyfry 

od 1 do 6. (6 pkt) 

 

PLAGA 
KOLEJNOŚĆ 

OD 1 DO 6 

I 

SPRAWDZAJĄCY 

II 

SPRAWDZAJĄCY 

grad     
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żaby     

ciemność     

szarańcza     

muchy    

zaraza    
 

23. Jak nazywa się czas, w którym Izraelici mieli „pozwolić ziemi, aby leżała 

odłogiem”? (2 pkt) 

…………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

24. Z jakiego gatunku drzewa miała być wykonana arka? (2 pkt) 

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

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

25. Siedmioramienny świecznik miał być ozdobiony pąkami i kwiatami 

wykonanymi ze złota. W kształcie jakich kwiatów miały być one 

wykonane? (2 pkt) 

…………..………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

26. Jak w języku hebrajskim brzmi nazwa świecznika siedmioramiennego?           

(2 pkt) 

………………………………………………………..…………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

27. Co Mojżesz miał włożyć do arki? (2 pkt) 

…………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

28. Wymień imiona dwóch synów Aarona. (2 pkt) 

……………………………………………………………..……………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
 

29. Jak nazywały się części stroju kapłańskiego, w których znajdowały się 

kamienie z wyrytymi imionami synów Izraela? (2 pkt) 

…………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
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PYTANIA DO KOMENTARZY 

 

30. Autor Katolickiego Komentarza Biblijnego, analizując „Pieśń 

dziękczynną” (Wj 15, 1-18) wychwalającą Boga po przejściu przez Morze 

Czerwone, pisze, że składa się ona z dwóch części. Wymień te części. (2 pkt) 

…………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

31. W Katolickim Komentarzu Biblijnym zapisano, że oprócz Księgi Wyjścia, 

„Dekalog z niewielkimi tylko zmianami można znaleźć” również w innej 

księdze Starego Testamentu. Podaj tytuł tej księgi. (2 pkt) 

………………………………………………………...…………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

 

PYTANIA DO LEKTURY 

 

32. Ks. T. Jelonek w „Biblijnej historii zbawienia” pisze: „Okoliczności 

wyjścia Izraelitów z Egiptu są zdarzeniami historycznymi. Opis jednak 

biblijny nie jest kroniką…”. Jaki charakter ma opis tych wydarzeń?                   

(2 pkt) 

…………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

33. W „Biblijnej historii zbawienia” ks. T. Jelonek podaje, że Mojżesz był 

prawodawcą i organizatorem kultu Izraela. Na jakim modelu Mojżesz 

oparł życie religijne Izraelitów? (2 pkt) 

………………………………………………….………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

34. Ks. T. Jelonek w „Biblijnej historii zbawienia” podaje nazwę góry, z której 

Mojżesz zobaczył ziemię, do której prowadził naród, i na której zakończył 

swe życie. Jak nazywa się ta góra? (2 pkt) 

……………………………………………………….…………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 


