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Drogi Młody Przyjacielu!  

 

Witamy Cię serdecznie w trzecim etapie Biblijnego Konkursu Tematycznego ze znajomości 

Ewangelii według św. Mateusza. 

 

1. Przed Tobą 37 zadań konkursowych. 

2. Na rozwiązanie zadań masz 60 minut. 

3. Pisz czytelnie, używając jedynie pióra/długopisu z granatowym lub czarnym tuszem.  

4. Kratki zamieszczone obok zadań, przeznaczone są dla osób sprawdzających Twoją pracę - 

prosimy w te miejsca nic nie wpisywać. 

5. Zadania od 1 do 26 dotyczą tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia – wyd. V) 

łącznie ze Wstępem, przypisami oraz Słownikiem. 

6. W zadaniach zamkniętych (zadania od 1 do 15 z Ewangelii wg św. Mateusza oraz od 30 do 34 

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. 

7. W zadaniu zamkniętym nr 28 – zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi, wg wyżej podanej 

instrukcji. 

8. Pamiętaj, aby nie używać korektora.  

9. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 

10. Pracuj samodzielnie. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym 

uczestnikom spowoduje, że zostaniesz wykluczony z udziału w Konkursie. 

 

Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże! 

Organizatorzy 
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1. Które dzieci miały zginąć z rozkazu Heroda? (1 pkt) 

a) wszystkie dzieci do drugiego roku życia 

b) chłopcy do drugiego roku życia 

c) wszystkie dzieci do pierwszego roku życia 

d) chłopcy do pierwszego roku życia 

 

2. Kogo Jan Chrzciciel nazwał plemieniem żmijowym? (1 pkt) 

a) faryzeuszów i saduceuszów 

b) uczonych w Piśmie i saduceuszów 

c) wszystkich Żydów i Rzymian 

d) uczonych w Piśmie i faryzeuszów 

 

3. Co jest światłem dla ciała? (1 pkt) 

a) słońce 

b) lampa 

c) oko 

d) prawda 

 

4. Jakie ptaki sprzedaje się za jednego asa? (1 pkt) 

a) dwa kruki 

b) trzy gołębie 

c) dwa wróble 

d) cztery synogarlice 

 

5. Gdzie przebywał Jan Chrzciciel, gdy jego uczniowie przybyli do Jezusa zapytać, czy jest Tym, 

który ma przyjść? (1 pkt) 

a) na pustyni Judzkiej 

b) w więzieniu 

c) nad jeziorem Tyberiadzkim 

d) nad rzeką Jordan 

 

6. Kim dla Heroda była Herodiada? (1 pkt) 

a) matką Jana 

b) żoną brata Heroda 

c) córką brata Heroda 

d) córką Heroda 

 

7. Jakie zboże w przypowieści o chwaście jest dobrym ziarnem? (1 pkt) 

a) pszenica 

b) żyto 

c) jęczmień 

d) owies 

 

8. Dokąd, na polecenie Jezusa, mieli udać się uczniowie po Jego Zmartwychwstaniu? (1 pkt) 

a) do Samarii 

b) do Dekapolu 

c) do Betanii 

d) do Galilei 
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9. Jaki znak będzie dany dla plemienia przewrotnego i wiarołomnego, które żąda znaku? (Mt 12, 

39 (1 pkt) 

a) znak Salomona 

b) znak Judasza 

c) znak Jonasza 

d) żaden znak nie będzie dany 

 

10. Jakie czynności należy wykonać, gdy podejmuje się post? (1 pkt) 

a) namaścić stopy olejem i obmyć twarz 

b) namaścić głowę olejem i obmyć stopy 

c) namaścić dłonie olejem i obmyć głowę 

d) namaścić głowę olejem i obmyć twarz 

 

11. Kto wypowiedział słowa: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska 

nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. (Mt 5, 18)? (1 pkt) 

a) pewien uczony w Prawie 

b) Nikodem 

c) Jezus 

d) Piotr 

 

12. Z jakiej księgi pochodzą słowa: Z Egiptu wezwałem Syna mego, dotyczące Jezusa? (1 pkt) 

a) z Księgi proroka Ozeasza 

b) z Księgi proroka Micheasza 

c) z Księgi proroka Izajasza 

d) z Księgi Wyjścia 

 

13. Jakiej karze będzie podlegał człowiek, który nazwałby swojego brata: Bezbożnikiem? (1 pkt) 

a) karze sądu 

b) karze Wysokiej Rady 

c) karze piekła 

d) karze chłosty 

 

14. Kogo zobaczył Jezus, gdy wszedł do domu zwierzchnika synagogi, któremu umarła córka? 

(1 pkt) 

a) płaczącą matkę 

b) fletnistów i tłum 

c) płaczki i fletnistów 

d) płaczki i tłum 

 

15. Do jakiego miasta Jezus skierował słowa: (…) czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do 

Otchłani zejdziesz. (Mt 11, 23)? (1 pkt) 

a) Tyr 

b) Sodoma 

c) Sydon 

d) Kafarnaum 

 

16. Podaj hebrajską nazwę góry, na której zboczu położone jest miasto Nazaret. (2 pkt.) 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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17. Jak, według Józefa Flawiusza, miała na imię córka Herodiady? (2 pkt.) 

……………………………………….………………………………………. 

 

18. Z jakiego materiału wykonany był flakonik na olej, którego pewna kobieta użyła do 

namaszczenia głowy Jezusa, gdy przebywał w Betanii? (2 pkt.) 

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

 

19. Na czym, oprócz Dz 21, 40, oparte jest przekonanie, że Ewangelia wg św. Mateusza została 

pierwotnie zredagowana po aramejsku? (2 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

20. Czy w Ewangelii wg św. Mateusza znajduje się opis umycia nóg apostołom przez 

Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy? (2 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………. 

 

21. Jak można tłumaczyć w przybliżeniu słowo raka? (2 pkt.) 

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

 

22. Co, według Słownika zamieszczonego w Biblii Tysiąclecia (wydanie V), dosłownie oznacza 

słowo: amen? (2 pkt.) 

…………………………………………………………………………………………… 

 

23.  Stadion to grecka miara długości. Ile metrów liczy 1 stadion? (można pomylić się o 5 metrów) 

(2 pkt.) 
…………………………………………………………………………….. 

 

24. Ile metrów wysokości maksymalnie osiąga gorczyca na terenie Palestyny? 

(można pomylić się o 50 cm) (2 pkt.) 

………………………………………………………………………………………… 

 

25. Co to jest „Gadara”? (2 pkt.) 

……………………………………………………………………………………….. 

 

26. Uzupełnij tekst Ewangelii, wpisując brakujące słowa: 

 

a) ……….., synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie ………………….., twej Małżonki; albowiem 

z ………………  ………………… jest to, co się w Niej poczęło. (Mt 1, 20) 

(4 pkt.) 

 

b) Wysławiam Cię, ……………, Panie nieba i ………….., że zakryłeś te rzeczy przed ……………… 

i roztropnymi, a objawiłeś je …………………. . (Mt 11, 25) (4 pkt.) 

 

 

c) Gdy się więc zgromadzili, spytał ich ………….: «Którego chcecie, żebym wam uwolnił, 

…………………. czy …………………, zwanego ………………….?». (Mt 27, 17) (4 pkt.) 
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Pytania z lektury: Ewangelie Anselma Grüna: 

 

27. Anselm Grün stwierdza, że Św. Mateusz w Ewangelii uwielbia stosować pewien środek 

stylistyczny. O jaki środek stylistyczny chodzi? (3 pkt.) 

…………………………………………………………………………… 

 

28. Czego Jezus oczekuje od swoich uczniów? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. (6 pkt.) 

 

a) wypędzania złych duchów 

b) przestrzegania Przykazań 

c) uzdrawiania chorych 

d) udzielania chrztu 

e) pozyskiwania nowych uczniów 

f) troszczenia się o ubogich 

 

29.  W jaki sposób Orygenes interpretuje symboliczne znaczenie talentów z przypowieści Jezusa? 

(6 pkt.) 
 

 

a) 5 talentów oznacza: ……………..………………………………………………………...… 

 

b) 2 talenty oznaczają: ………………….……………………………………………………… 

 

c) 1 talent oznacza: …………………….………………………………………………………. 

 

 

 

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

 

 

30. Na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzi się święto Hanuka? (1 pkt) 

 

a) wspomnienie pobytu na pustyni 

b) wspomnienie nocy paschalnej 

c) rocznica poświęcenia świątyni i odnowienia kultu 

d) rocznica zwycięskiej bitwy 

 

31.  W której części świątyni umieszczony był Portyk Salomona? (1 pkt) 

 

a) część wschodnia 

b) część zachodnia 

c) część północna 

d) część południowa 

 

32.  Ile lat trwała budowa świątyni za czasów Heroda? (1 pkt) 

 

a) 10 

b) 8 

c) 6 

d) 4 
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33. Na czym polegało sprofanowanie świątyni w 167 roku przed Chrystusem? (1pkt) 

 

a)  na wstawieniu rzeźby Apollosa 

b) na wstawieniu rzeźby Zeusa 

c) na wstawieniu rzeźby Dionisosa 

d) na wejściu do świątyni Antiocha IV Epifanesa 

 

34.  W której Ewangelii szczególnie zaznaczono Sekret mesjański? (1 pkt) 

 

a) wg Mateusza 

b) wg Marka 

c) wg Łukasza  

d) wg Jana 

 

35. Podaj znaczenie terminu: mesjasz. (2 pkt.) 

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

 

36. Wyjaśnij, czego dotyczyły napisy na murach świątyni? (2 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

37.  Podaj symboliczne znaczenie oliwy używanej do namaszczenia. (2 pkt.) 

……………………………………………………………………………….…………. 

  

  

  

  

  


