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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 SZKOLNY - 13 LISTOPADA 2018 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 39 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 34 należy odpowiedzieć na pytania na podstawie 

Księgi Wyjścia, w pytaniach od 35 do 36 należy odpowiedzieć na pytania       

na podstawie Wstępu, z kolei pytania od 37 do 39 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. Ilu było potomków Jakuba, którzy przybyli do Egiptu? (1pkt) 

a) 70   

b) 85 

c) 60 

d) 100 

 

2. Z jakiego pokolenia pochodzili rodzice Mojżesza? (1 pkt) 

a) Rubena 

b) Dana 

c) Lewiego   

d) Neftalego 

 

3. Matka Mojżesza, chcąc uratować go przed śmiercią, ukryła go w sitowiu 

nad rzeką. Do czego włożyła chłopca? (1 pkt) 

a) do skrzynki   

b) do koszyka 

c) do łódki 

d) do misy 

 

4. Gdzie Mojżesz ukrył ciało Egipcjanina, którego zabił? (1 pkt) 

a) pod kamieniami 

b) wrzucił je do rzeki 

c) w jaskini 

d) w piasku   

 

5. Jak miała na imię córka kapłana Madianitów, którą poślubił Mojżesz?                

(1 pkt) 

a) Pua 

b) Sefora    

c) Szifra 

d) Miriam 
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6. Bóg polecił Mojżeszowi, aby udał się do faraona z rozkazem, by ten 

wypuścił Izraelitów z Egiptu. Kto miał towarzyszyć Mojżeszowi? (1pkt)  

a) starsi Izraela 

b) Jetro 

c) cała rodzina 

d) kapłani 

 

7. Ile znaków dał Pan Mojżeszowi, które ten miał uczynić, aby Izraelici 

uwierzyli, że został przysłany przez Boga? (1 pkt) 

a) 2 

b) 3    

c) 5 

d) 6 

 

8. Podczas pierwszej plagi wody Nilu zamieniły się w krew. Jak długo trwała 

ta plaga? (1pkt) 

a) 2 dni 

b) 3 dni 

c) 7 dni     

d) 10 dni 

 

9. Co ocalało podczas plagi gradu w ziemi egipskiej? (1 pkt) 

a) pszenica i orkisz    

b) ludzie i zwierzęta przebywający na polu 

c) drzewa i trawa 

d) len i jęczmień 

 

10. Gdy Mojżesz modlił się do Boga, by oddalił plagę szarańczy, Pan zesłał 

wiatr zachodni, który uniósł szarańczę. Gdzie została wrzucona szarańcza? 

(1pkt) 

a) do Nilu 

b) do Morza Martwego  

c) na pustynię 

d) do Morza Czerwonego     

 

 



4 

 

11. Podczas obchodów święta Paschy Izraelici przez dwa dni mieli obchodzić 

„zwołanie święte”. Jaką pracę mogli wykonywać w tych dniach? (1 pkt) 

a) mogli robić wszystko 

b) mogli przygotować pożywienie  

c) mogli przygotować szaty  

d) mogli sprzątać  

 

12. Naród Izraelski, przebywając w Egipcie, stał się bardzo liczny. Ilu mężów 

pieszych opuściło Egipt w dniu Paschy? (1 pkt) 

a) ok. 100 tys. 

b) ok. 500 tys. 

c) ok. 600 tys.     

d) ok. 800 tys.  

 

13. Przez ile lat Izraelici przebywali w Egipcie? (1 pkt) 

a) 100 lat 

b) 430 lat      

c) 600 lat 

d) 630 lat 

 

14. Kim dla Aarona była Miriam? (1 pkt) 

a) kuzynką  

b) żoną 

c) matką 

d) siostrą      

 

15. Ile czasu minęło od wyjścia Izraelitów z Egiptu aż do czasu, kiedy doszli 

oni do pustyni Synaj? (1pkt) 

a) 1 miesiąc 

b) 2 miesiące 

c) 3 miesiące     

d) 5 miesięcy 

 

16. Bóg, zawierając przymierze z Izraelem, powiedział do Mojżesza: „uczynisz 

ołtarz i będziesz składał na nim swoje ofiary (…) na każdym miejscu, gdzie 

każę ci wspominać moje imię”. Z czego miał być wykonany ołtarz? (1 pkt) 

a) z drewna lub złota 
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b) z ziemi lub kamieni    

c) ze złota lub srebra 

d) z kamieni lub złota 

 

17. Faraon wydał rozkaz zabijania wszystkich nowonarodzonych chłopców 

hebrajskich. W jaki sposób Egipcjanie mieli ich zabijać? (1 pkt)  

.………………………………………………………………………………… 

 

18. Czym zajmował się Mojżesz, gdy ukazał mu się „Anioł Pański w płomieniu 

ognia, ze środka krzewu”? (1 pkt)  

.………………………………………………………………………………… 

 

19. W 6. rozdziale Księgi Wyjścia wymienieni są naczelnicy rodów Izraela.            

W stosunku do jednego z nich użyto określenia „pierworodny Izraela”. 

Podaj jego imię. (1 pkt)  

.………………………………………………………………………………… 

 

20. Jak nazywa się krzew, którego gałązką zanurzoną we krwi Izraelici mieli 

pokropić progi i odrzwia swoich domów? (1 pkt)  

…………………………………………………………………………………… 

 

21. Zgodnie z poleceniem Pana Paschę mieli spożywać tylko Izraelici. Jaki 

warunek powinien zostać spełniony, żeby Paschę mogli spożywać 

niewolnicy nabyci za pieniądze? (1 pkt)  

…………………………………………………………………………………… 

 

22. Jak nazywa się dzień siódmy poświęcony Panu, w którym Izraelici nie 

zbierali manny? (1 pkt)  

…………………………………………………………………………………… 

 

23. Jak nazywa się ziemia w Egipcie, którą zamieszkiwali Izraelici? (1 pkt)  

…………………………………………………………………………………… 

 

24. Jak nazywały się położne u kobiet hebrajskich, które otrzymały od faraona 

polecenie zabijania nowonarodzonych chłopców żydowskich? (2 pkt –               

po 1 pkt. za każdą poprawną odpowiedź) 

…………………………………………………………………………………… 
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25. Wymień imiona synów Mojżesza. (2 pkt – po 1 pkt. za każdą poprawną 

odpowiedź) 

…………………………………………………………………………………… 

 

26. Wymień nazwy dwóch ludów zamieszkujących ziemię Kanaan. (2 pkt –              

po 1 pkt. za każdą poprawną odpowiedź) 

…………………………………………………………………………………… 

 

27. Jak mieli na imię rodzice Mojżesza i Aarona? (2 pkt – po 1 pkt. za każdą 

poprawną odpowiedź) 

…………………………………………………………………………………… 

 

28. W jakim wieku byli Mojżesz i Aaron, gdy przemawiali do faraona, by ten 

wypuścił Izraelitów z Egiptu? (2 pkt – po 1 pkt. za każdą poprawną 

odpowiedź) 

Mojżesz - ………………..  lat 

Aaron - ..………………. lat 

 

29. Jaką nazwę nadał Mojżesz miejscu, w którym Izraelici kłócili się                         

i wystawiali Pana na próbę? Podaj dokładną nazwę miejsca. (2 pkt) 

……………………………………………………..…………………………… 

 

30. Bóg polecił Izraelitom zbierać mannę w ilości wystarczającej na jeden 

dzień. Co stało się z zebraną manną, którą Izraelici pozostawili na drugi 

dzień? Podaj wszystkie możliwe odpowiedzi. (2 pkt – po 1 pkt. za każdą 

poprawną odpowiedź)  

……………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………….…… 

 

31. Podczas walki Izraelitów z Amalekitami ręce Mojżesza miały być stale 

wzniesione do góry. Podaj imiona osób, które podtrzymywały jego ręce.               

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

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………..…………….……………… 

 

32. Wymień wszystkie plagi i znaki, które potrafili wywołać czarownicy 

faraona. (3 pkt  – po 1 pkt. za każdą poprawną odpowiedź) 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

33. Bóg przemawiał do Izraelitów pod górą Synaj i przekazał im Dekalog. 

Towarzyszyły temu zjawiska, które sprawiły, że Izraelici przelękli się, drżeli 

i stali z daleka. Wymień trzy zjawiska, których Izraelici byli świadkami.                

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

……………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………….. 

 

34. Jakie trzy znaki miał uczynić Mojżesz, aby Izraelici uwierzyli, że rozmawiał 

z Bogiem? (3 pkt – 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………..…..……………………………… 

 

PYTANIA DO WSTĘPU 

 

35. Jaki tytuł wg LXX nosi Księga Wyjścia? (2 pkt) 

…………………………………………………………………………………… 

 

36. W którym wieku najprawdopodobniej Izraelici opuścili Egipt, udając się 

do Kanaanu? (2 pkt) 

…………………………………………………………………………………… 

 

PYTANIA DO  KOMENTARZY 

 

37. Autor Katolickiego Komentarza Biblijnego pisze, że Meriba jest miejscem, 

w którym rozegrał się spór o wodę. Podaje też, że Meriba to źródło. Gdzie 

wg Księgi Liczb i Księgi Powtórzonego Prawa znajduje się źródło Meriba? 

(2 pkt) 

…………………………………………………………………………………… 

 

38. W Komentarzu Historyczno-Kulturowym do Biblii Hebrajskiej znajduje się 

informacja wyjaśniająca określenie „o świcie” lub „w porze rannej 

straży”. W jakich godzinach trwała pora rannej straży? (2 pkt) 

................................................................................................................................ 

 

http://www.vocatio.com.pl/p/pl/327/komentarz+historyczno-kulturowy+do+biblii+hebrajskiej.html


8 

 

39. Autor Komentarza Historyczno-Kulturowego do Biblii Hebrajskiej pisze, 

że imię Jahwe noszone przez Boga Izraelitów jest poświadczone poza 

Starym Testamentem w innych dokumentach. Wymień nazwy dwóch z tych 

dokumentów. (4 pkt – po 2 pkt. za każdą poprawną odpowiedź)  

……………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………..…………………………… 

 

 

 

 

http://www.vocatio.com.pl/p/pl/327/komentarz+historyczno-kulturowy+do+biblii+hebrajskiej.html

