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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 REJONOWY – 31 STYCZNIA 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 36 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 16 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 17 do 30 należy odpowiedzieć na pytania na podstawie 

Księgi Wyjścia, w pytaniach od 31 do 33 należy odpowiedzieć na pytania       

na podstawie Wstępu, z kolei pytania od 34 do 36 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 Z KSIĘGI WYJŚCIA 

 

1. Przez ile miesięcy matka ukrywała Mojżesza, zanim umieściła go                     

w skrzynce pośród sitowia nad brzegiem rzeki? (1 pkt) 

a) 1 miesiąc 

b) 2 miesiące 

c) 3 miesiące 

d) 6 miesięcy 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

2. Podaj nazwę góry, na której Mojżeszowi ukazał się „Anioł Pański                     

w płomieniu ognia ze środka krzewu”. (1pkt) 

a) Horeb 

b) Moria 

c) Refidim 

d) Migdol 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

3. Na co zgodził się faraon, gdy cały „kraj został zniszczony przez 

muchy”? (1 pkt) 

a) na złożenie ofiary Bogu w Egipcie 

b) na wypuszczenie Izraelitów z Egiptu na odległość trzech dni drogi 

c) na zapłatę za ciężką pracę Izraelitów 

d) na wypuszczenie mężów izraelskich, by złożyli ofiarę Bogu na pustyni 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

4. Jak długo trwała plaga ciemności? (1 pkt) 

a) 2 dni 

b) 3 dni  

c) 5 dni 

d) 7 dni 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
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5. Przez ile dni Izraelici mieli strzec baranka przeznaczonego na Paschę? 

(1 pkt) 

a) 3 dni 

b) 4 dni  

c) 7 dni 

d) 10 dni 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

6. Podaj nazwę miejscowości leżącej na skraju pustyni, w której Izraelici 

rozbili obóz po opuszczeniu Egiptu. (1 pkt) 

a) Etam 

b) Migdol 

c) Ramses 

d) Pi – Hachirot 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

7. Mojżesz, opuszczając Egipt, zabrał ze sobą kości Józefa. Gdzie zostały 

one pochowane? (1 pkt) 

a) w Etam 

b) w Sukkot 

c) w Baal – Sefon 

d) w Sychem 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

8. Miriam i inne kobiety podczas śpiewania Pieśni dziękczynnej po 

przejściu przez Morze Czerwone pląsały i grały na instrumencie. Podaj 

nazwę tego instrumentu. (1 pkt) 

a) bębenek 

b) harfa 

c) cytra 

d) trąbka 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
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9. Co należy rozumieć przez słowo „cysterna”, o której mówi Księga 

Wyjścia? (1 pkt)  

a) zbiornik na wodę deszczową 

b) naczynie na oliwę do świecznika 

c) naczynie na kadzidło 

d) zbiornik do przechowywania zboża 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

10. Którego dnia należy oddać Bogu pierworodnego syna? (1 pkt) 

a) piątego dnia po narodzeniu 

b) ósmego dnia po narodzeniu 

c) dziesiątego dnia po narodzeniu 

d) piętnastego dnia po narodzeniu 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

11. Jak często Izraelici mieli obchodzić rok szabatowy? (1 pkt) 

a) co 5 lat  

b) co 7 lat 

c) co 10 lat 

d) co 13 lat 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

12. Jak często Aaron miał dokonywać obrzędu przebłagalnego na ołtarzu 

kadzenia? (1 pkt) 

a) raz w tygodniu 

b) raz w miesiącu 

c) raz w roku 

d) raz w życiu 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

13. Ile stel postawił Mojżesz przy ołtarzu u stóp góry, gdy zawarł 

przymierze z Panem? (1 pkt) 

a) 2 
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b) 3 

c) 7 

d) 12 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

14. Jetro poradził Mojżeszowi, aby ustanowił zwierzchników ludu. Mieli oni 

sądzić lud w każdym czasie. Nad iloma ludźmi mieli być 

zwierzchnikami? (1 pkt) 

a) 1000, 500,100,50 

b) 1000, 500,100, 10 

c) 1000, 100, 50, 10 

d) 1000, 100, 20, 10 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

15. Przez ile dni obłok zakrywał górę Synaj, zanim Pan wezwał Mojżesza, 

by wszedł w środek obłoku? (1 pkt) 

a) 3 

b) 6 

c) 10 

d) 14 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

16. Kto spośród Izraelitów był zobowiązany złożyć ofiarę dla Pana jako 

okup za swe życie w czasie spisu ludności? (1 pkt) 

a) każdy bez względu na wiek 

b) każdy bez względu na płeć 

c) każdy z synów Izraela mający 30 lat i więcej 

d) każdy z synów Izraela mający 20 lat i więcej 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

17. Sługami faraona byli pisarze i nadzorcy. Napisz, z jakich narodów 

pochodzili. (2 pkt – po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź) 

a) pisarze - …………………….…………………………………………… 
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b) nadzorcy - ………………….……….…………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

18. Izraelici w noc paschalną „spożywali mięso pieczone w ogniu”. Jakie 

inne dwie potrawy mogli spożywać Izraelici tej nocy? (2 pkt – po 1 pkt za 

każdą poprawną odpowiedź) 

………………………………………………………………………………  

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

19. Jak brzmi hebrajska nazwa Morza Czerwonego? (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

20. Jak nazywa się miesiąc, w którym Izraelici mieli obchodzić Święto 

Przaśników? (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

21. Jaka kara miała spotkać osobę znieważającą szabat? (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

22. Jedną z granic Ziemi Obiecanej miała być Rzeka. Podaj jej nazwę.                

(2 pkt) 

…………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

23. Co miał symbolizować świecznik siedmioramienny? (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  
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II sprawdzający  

 

24. Świecznik i wszystkie przybory należące do niego miały być wykonane  

z jednej bryły czystego złota. Ile miała ważyć ta bryła?(2 pkt) 

………………………………………………………………………………. 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

25. Jakim imieniem przedstawił się Jahwe Mojżeszowi, zakazując mu 

„oddawania pokłonu cudzemu bogu”? (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

26. Jak nazywa się nakrycie głowy, które mieli nosić synowie Aarona 

podczas służby w Namiocie Spotkania? (2 pkt) 

…………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

27. Podaj imię człowieka, który wykonał arkę. (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

28. Wymień 3 szaty, które wybitni rękodzielnicy mieli wykonać dla Aarona. 

(3 pkt – po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź) 

……………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

29. Podaj wymiary arki. (3 pkt – po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź) 

długość -   ………………………. 

szerokość -  ………………………. 

wysokość -   …………………….… 

I sprawdzający  
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II sprawdzający  

 

30. Do podanych imion dopasuj znaczenie. (3 pkt – po 1 pkt za każdą 

poprawną odpowiedź) 

 

1. Gerszom A. Bóg mój pomocą 

2. Miriam B. Jestem cudzoziemcem w obcej ziemi 

3. Eliezer C. Umiłowana przez Jahwe 

 

1 - ……………………..….… 

2 - …………………………... 

3 - ……………………….….. 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

 

PYTANIA DO WSTĘPU 

 

31. Do jednego z wydarzeń opisanych w Księdze Wyjścia odwołuje się cały 

Stary Testament. O jakie wydarzenie chodzi? (2 pkt) 

…….………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

32. Tradycja hebrajska określa tytuł Księgi Wyjścia jako „’elle sz
e
môt”. 

Podaj tłumaczenie tego zwrotu. (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

33. W którym wieku najprawdopodobniej Izraelici opuścili Egipt, udając 

się do Kanaanu? (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
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PYTANIA DO  KOMENTARZY 

 

34. Co według autora Komentarza Historyczno-Kulturowego do Biblii 

Hebrajskiej oznaczało wzniesienie ołtarza i dwunastu stel przez 

Mojżesza? (2 pkt) 

……………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

35. W jaki sposób autor Komentarza Historyczno-Kulturowego do Biblii 

Hebrajskiej wyjaśnia, dlaczego Bóg nakazał Mojżeszowi zdjąć sandały  

z nóg, gdy przemawiał do niego z płonącego krzewu? (2 pkt) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

I sprawdzający  

II sprawdzający  

 

36. Autor Komentarza Historyczno-Kulturowego do Biblii Hebrajskiej 

wymienia trzy najsłabsze grupy starożytnego społeczeństwa, którymi                

w sposób szczególny opiekował się Bóg. Wymień, kto należał do tych 

grup społecznych. (3 pkt – po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź) 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…….. 

I sprawdzający  

II sprawdzający  
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