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Drogi Młody Przyjacielu!  

 

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

„Z Dobrą Nowiną przez życie” i poznać głębiej Ewangelię wg św. Mateusza. 

 

1. Przed Tobą 26 zadań konkursowych. 

2. Na rozwiązanie zadań masz 60 minut. 

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

użyciu ołówka nie będą oceniane. 

4. W zadaniach zamkniętych (zadania od 1 do 24) 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. 

5. W zadaniu z luką (zadanie nr 25) uzupełnij teksty biblijne, wpisując dokładnie takie 

słowa, jakie znajdują się w V wydaniu Biblii Tysiąclecia (wersja drukowana). 

6. Kratki umieszczone obok zadań, przeznaczone są dla osób sprawdzających Twoją 

pracę - prosimy w te miejsca nic nie wpisywać. 

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

8. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 

9. Pracuj samodzielnie. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym 

spowoduje, że zostaniesz wykluczony z udziału w Konkursie. 

 

Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże! 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

Liczba punktów 

na etapie szkolnym: 

 

 

……… 

Ostateczna liczba 

punktów po 
weryfikacji przez 

komisję rejonową: ……… 



1. Dlaczego Józef chciał potajemnie oddalić swoją małżonkę Maryję? (1 pkt) 

 

 a) nie chciał narazić Jej na zniesławienie 

 b) tak Mu nakazał Anioł 

 c) przestał Ją kochać 

 d) pokłócił się z Maryją 

 

2. Co znaczy imię Emmanuel? (1 pkt) 

 

 a) Zbawiciel 

 b) Jezus 

 c) Bóg wybawia 

 d) Bóg z nami 

 

3. Gdzie i za czyjego panowania narodził się Jezus? (1 pkt) 

 

 a) w Nazaret za panowania Heroda 

 b) w Betlejem za panowania Heroda 

 c) w Betlejem za panowania Dawida 

 d) w Jerozolimie za panowania Poncjusza Piłata 

 

4. Kogo ujrzał Jezus po przyjęciu chrztu? (1 pkt) 

 

 a) swojego Ojca w niebie 

 b) Ducha Bożego 

 c) Anioła 

 d) Eliasza i Mojżesza 

 

5. Co, według nauczania Jezusa, mamy zrobić, gdy ktoś nas uderzy w prawy policzek? 

(1 pkt) 
 

 a) bronić się 

 b) odwrócić się 

 c) oddać w prawy policzek 

 d) nadstawić drugi policzek 

 

6. Co Jezus kazał uczynić uzdrowionemu paralitykowi? (1 pkt) 

 

 a) paralityk miał wstać, wziąć swoje łoże i pójść do domu 

 b) paralityk miał modlić się i więcej nie grzeszyć 

 c) paralityk miał oddać chwałę Bogu 

 d) paralityk miał uwierzyć w Jezusa i pójść za Nim 

 

7. Ile lat pewna kobieta z Ewangelii św. Mateusza cierpiała na krwotok? (1 pkt) 

 

 a) 10 

 b) 12 

 c) 14 

 d) 20 

 

  

  

  

  

  

  

  



8. W jaki sposób Jezus wskrzesił córkę Jaira? (1 pkt) 

 

 a) powiedział do dziewczynki: Wstań 

 b) położył swoje ręce na czole dziewczynki 

 c) ujął dziewczynkę za rękę 

 d) wskrzesił dziewczynkę na odległość 

 

9. Jaki plon wydały ziarna, które padły na ziemię żyzną w przypowieści o siewcy? (1 pkt) 

 

 a) jedno stokrotny, drugie osiemdziesięciokrotny a inne czterdziestokrotny 

 b) jedno stokrotny, drugie osiemdziesięciokrotny a inne trzydziestokrotny 

 c) jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny a inne trzydziestokrotny 

 d) jedno stokrotny, drugie pięćdziesięciokrotny a inne dwudziestokrotny 

 

10. Od czego większe jest ziarnko gorczycy, gdy wyrośnie? (1 pkt) 

 

 a) od innych drzew 

 b) od innych krzaków 

 c) od innych kwiatów 

 d) od innych jarzyn 

 

11. Co zrobił pewien człowiek, gdy znalazł skarb ukryty w roli? (1 pkt) 

 

 a) ucieszył się i wykopał go 

 b) ukrył go ponownie i kupił tę rolę 

 c) wykopał go i dał ubogim 

 d) ukrył go ponownie i opowiedział o tym ludziom we wsi 

 

12. Co oznacza imię Piotr? (1 pkt) 

 

 a) Kamień 

 b) Wielki 

 c) Opoka 

 d) Ziemia 

 

13. Kogo Jezus wziął ze sobą na górę, na której przemienił się? (1 pkt) 

 

 a) Piotra, Filipa i Jana 

 b) Piotra, Jakuba i Jana 

 c) Jakuba, Jana i Andrzeja 

 d) Jana, Mateusza i Szymona 

 

14. Z kim rozmawiał Jezus wtedy, gdy przemienił się? (1 pkt) 

 

 a) z Abrahamem i Mojżeszem 

 b) z Abrahamem i Izraelem 

 c) z Mojżeszem i Janem Chrzcicielem 

 d) z Mojżeszem i Eliaszem 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



15. Ile był winien pewien sługa swemu królowi z przypowieści o nielitościwym dłużniku? 

(1 pkt) 

 

 a) dziesięć tysięcy talentów 

 b) sto talentów 

 c) dziesięć tysięcy denarów 

 d) sto denarów 

 

16. Co wołały tłumy, gdy Jezus uroczyście wjeżdżał do Jerozolimy? (1 pkt) 

 

a) Witaj Królu 

b) Hosanna Synowi Dawida 

c) Hosanna Synowi Józefa 

d) Niech żyje nowy Król 

 

17. Których uczniów wziął z sobą Jezus, udając się na modlitwę przed pojmaniem? (1 pkt) 

 

a) Piotra, Andrzeja i Filipa 

b) Jana, Andrzeja i Bartłomieja 

c) Piotra i dwóch synów Zebedeusza 

d) Szymona, Judasza i Jakuba 

 

18. Jaki znak miał dać Judasz ludziom, którzy przyszli pojmać Jezusa? (1 pkt) 

 

a) miał objąć Jezusa 

b) miał pocałować Jezusa 

c) miał upaść przed Jezusem 

d) miał usiąść przy Jezusie 

 

19. W co byli uzbrojeni ci, którzy przyszli pojmać Jezusa? (1 pkt) 

 

a) w miecze i kije 

b) w miecze i łuki 

c) w kije i włócznie 

d) we włócznie i siekiery 

 

20. Kiedy dokładnie Maria Magdalena przybyła do grobu, w którym pochowano ciało 

Jezusa?” (1 pkt) 

 

a) pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno 

b) w szabat po południu 

c) trzeciego dnia po szabacie, po zachodzie słońca 

d) po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia 

 

21. Kto odsunął kamień od grobu, w którym złożono ciało Jezusa? (1 pkt) 

 

a) Anioł Pański 

b) żołnierze rzymscy 

c) dwóch aniołów w lśniących szatach 

d) kobiety, które przyszły do grobu 

  

  

  

  

  

  

  



22. Co zrobiły niewiasty, widząc zmartwychwstałego Jezusa? (1 pkt) 

 

a) zlękły się 

b) uciekły 

c) uradowały się i poszły do Apostołów 

d) objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon 

 

23. Do kogo głównie była kierowana Ewangelia św. Mateusza? (1 pkt) 

 

a) do pogan 

b) do Rzymian 

c) do Żydów 

d) do wszystkich chrześcijan 

 

24. Ile „wielkich mów Jezusa” zawartych jest w Ewangelii św. Mateusza? (1 pkt) 

 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 8 

 

25. Uzupełnij teksty z Ewangelii według św. Mateusza, wpisując w miejsce kropek 

odpowiednie wyrazy: (łącznie 12 pkt) 

 

a)  „Oto………………………………...pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 

 

 …………………..…………” (Mt 1, 23a) (2 pkt) 

 

b) „Ten jest mój Syn……..……….……..…., w którym mam..……………………….” 

 

 (Mt 3, 17) (2 pkt) 

 

c) „Miłujcie waszych…………………………………i módlcie się za tych, którzy was 

 

……………………………………” (Mt 5, 44a) (2 pkt) 

 

d) „Nie potrzebują lekarza……..………..…….., lecz ci, którzy się……………. mają.”  

 

 (Mt 9, 12) (2 pkt) 

 

e)  „Kto ma……..……………. , niechaj…..………………….!” (Mt 13, 9) (2 pkt) 

 

 

 

f)  „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten……….……………..Wszakże 

 

nie jak Ja chcę, ale jak………………………[niech się stanie]!” (Mt 26, 39) (2 pkt) 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

26. Przyporządkuj do każdego z podanych wydarzeń nazwę miejsca, w którym ono 

nastąpiło, wpisując obok cyfr odpowiednie litery (za każde prawidłowe 

przyporządkowanie – 2 pkt; łącznie 12 pkt). 
 

 

Wydarzenie 
 

Miejsce wydarzenia 
 

1. Chrzest Jezusa A. okolice Cezarei Filipowej 

2. Uzdrowienie sługi setnika B. góra wysoka 

3. Wyznanie Piotra C. Egipt 

4. Przemienienie Jezusa D. Kafarnaum 

5. Modlitwa i trwoga konania E. Getsemani 

6. Ucieczka Józefa, Maryi i Jezusa F. rzeka Jordan 

 

Odpowiedzi:  
 

Wydarzenie 

Miejsce 

wydarzenia 
(wpisz właściwą 

literę) 

Uzyskane 

punkty 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 


