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BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY 

„Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE” 

Etap szkolny - 14 listopada 2019 r. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Drogi Młody Przyjacielu! 

 

Witamy Cię serdecznie w pierwszym etapie Biblijnego Konkursu Tematycznego ze 

znajomości Dziejów Apostolskich. 

 

1. Przed Tobą 31 zadań konkursowych. 

2. Na rozwiązanie zadań masz 60 minut. 

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

4. Pamiętaj, aby nie używać korektora. 

5. Kratki zamieszczone obok zadań, przeznaczone są dla osób sprawdzających Twoją 

pracę - prosimy w te miejsca nic nie wpisywać. 

6. Wszystkie zadania dotyczą tekstu Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia – wyd. V) 

łącznie ze Wstępem do Dziejów Apostolskich. 

7. W zadaniach od 1 do 30 tylko jedna odpowiedź jest poprawna - zaznacz znakiem X 

odpowiednią literę (a, b, c lub d).  

8. W zadaniu nr 31 przyporządkuj poprawne odpowiedzi.  

9. Jeśli stwierdzisz, że zaznaczyłeś błędną odpowiedź, otocz ją kółkiem, a następnie 

zaznacz znakiem X inną literę. 

10. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 

11. Pracuj samodzielnie. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym 

uczestnikom spowoduje, że zostaniesz wykluczony z udziału w Konkursie. 

 

Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże! 

Organizatorzy 

 

 

KOD 

UCZNIA 
 

Liczba punktów 

uzyskanych 

na etapie 

szkolnym: 

 

 

……………. 

Liczba punktów 

po weryfikacji 

przez rejonową 

komisję 

konkursową: 

 

 

 

……………. 
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1. Kto jest autorem Dziejów Apostolskich? (1 pkt) 

a) Piotr 

b) Paweł 

c) Łukasz 

d) autor jest nieznany 

 

2. Gdzie najprawdopodobniej powstały Dzieje Apostolskie? (1 pkt) 

a) Rzym 

b) Ateny 

c) Jerozolima 

d) Cypr 

 

3. Czyją działalność opisują Dzieje Apostolskie? (1 pkt) 

a) dwunastu Apostołów 

b) jedenastu Apostołów 

c) Piotra i Pawła 

d) Piotra, Jana i Pawła 

 

4. Do kogo Łukasz adresuje pierwsze słowa zapisane w prologu księgi? (1 pkt) 

a) Pawła 

b) Piotra 

c) wiernych Kościoła 

d) Teofila 

 

5. Jak długo Jezus ukazywał się Apostołom, zanim wstąpił do nieba? 

(1 pkt) 
a) 40 dni 

b) 50 dni 

c) 30 dni 

d) kilka dni 

 

6. Jak nazwano ziemię, którą Judasz nabył za pieniądze otrzymane po wydaniu Jezusa?  

(1 pkt) 

a) Pole Popiołu 

b) Pole 30 srebrników 

c) Pole Krwi 

d) Pole Judasza 

 

7. Jak mieli na imię kandydaci do grona Apostołów, wskazywani na miejsce Judasza? 

(1 pkt) 

a) Józef zwany Barsabą (Justus) i Maciej 

b) Józef zwany Barsabą (Justus) i Tomasz 

c) Piotr i Maciej 

d) Piotr i Tomasz 

 

8. Jak nazywa się dzień, w którym został zesłany Duch Święty na Apostołów? (1 pkt) 

a) Dzień Trzydziesty 

b) Dzień Pięćdziesiątnicy 

c) Dzień Pański 

d) Dzień Siedemdziesiątnicy 
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9. Który Apostoł towarzyszył Piotrowi przy uzdrowieniu chromego? (1 pkt) 

a) Andrzej 

b) Jan 

c) Tomasz 

d) Barnaba 

 

10. Zaznacz nazwę bramy, przy której Piotr uzdrowił chromego? (1 pkt) 

a) Piękna Brama 

b) Salomonowa Brama 

c) Główna Brama 

d) Brama Chwały 

 

11. Jak miała na imię żona Ananiasza? (1 pkt) 

a) Safira 

b) Judyta 

c) Marta 

d) Anna 

 

12. W jakich okolicznościach ponieśli śmierć Ananiasz i Safira? (1 pkt) 

a) oszukali Apostołów 

b) zginęli wyniku prześladowań 

c) zawaliła się na nich wieża 

d) utonęli w rzece Jordan 

 

13. Po czyim wystąpieniu w Sanhedrynie zostali uwolnieni Apostołowie? (1 pkt) 

a) Filipa 

b) Teudasa 

c) Gamaliela 

d) Judasza Galilejczyka 

 

14. Ilu mężów zostało ustanowionych do rozdawania jałmużny? (1 pkt) 

a) 12 

b) 7 

c) 5 

d) 15 

 

15. O co fałszywie oskarżono Szczepana? (1 pkt) 

a) kradzież 

b) bluźnierstwo 

c) zabójstwo 

d) podszywanie się pod kogoś innego 

 

16. Jak zginął Szczepan? (1 pkt) 

a) poprzez ukamieniowanie 

b) poprzez ukrzyżowanie 

c) poprzez przebicie serca włócznią 

d) został pożarty przez dzikie zwierzęta 
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17. Jak miał na imię młodzieniec, u stóp którego złożono szaty Szczepana?  

(1 pkt) 

a) Jan Marek 

b) Parmenas 

c) Filip 

d) Szaweł 

 

18. Czym zajmował się Szymon, zanim przyjął chrzest? (1 pkt) 

a) był celnikiem 

b) wypasał owce 

c) był cieślą 

d) czarną magią 

 

19. Co chciał dać Szymon Apostołom w zamian za władzę przekazywania Ducha 

Świętego? (1 pkt) 

a) pieniądze 

b) jedzenie 

c) dom 

d) księgę 

 

20. Co czytał dworzanin etiopski w drodze z Jerozolimy? (1 pkt) 

a) Księgę Kronik 

b) Księgę Królewską 

c) Proroka Izajasza 

d) Ewangelię 

 

21. O co poprosił Filipa napotkany przez niego dworzanin? (1 pkt) 

a) o pieniądze 

b) o chrzest 

c) o chleb 

d) o wodę 

 

22. Co się stało z Filipem po udzieleniu chrztu Etiopczykowi? (1 pkt) 

a) wrócił do Jerozolimy 

b) wrócił do Samarii 

c) porwał go Duch Pański 

d) wyruszył z nim do Etiopii 

 

23. Dokąd zmierzał Szaweł, gdy w drodze usłyszał głos Jezusa? (1 pkt) 

a) do Damaszku 

b) do Jerozolimy 

c) do Jerycha 

d) do Pontu 

 

24. Co się stało z Szawłem, gdy w drodze do Damaszku olśniła go światłość?  

(1 pkt) 

a) spadł z konia 

b) stracił mowę 

c) upadł na ziemię 

d) ogarnął go lęk 
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25. Kto ochrzcił Szawła z Tarsu? (1 pkt) 

a) Barnaba 

b) Piotr 

c) Barsaba 

d) Ananiasz 

 

26. W jaki sposób Szaweł zdołał uciec z Damaszku? (1 pkt) 

a) został w nocy po kryjomu wyprowadzony z miasta 

b) uciekł z miasta schowany na wozie kupieckim 

c) w nocy uczniowie spuścili go na linie w koszu przez mur 

d) nad ranem wmieszał się w tłum ludzi wychodzących z miasta  

 

27. Kto zaprowadził Szawła do Apostołów? (1 pkt) 

a) Ananiasz 

b) wierzący w Jeruzalem 

c) sam do nich dotarł 

d) Barnaba 

 

28. Przez kogo został uwięziony Piotr? (1 pkt) 

a) przez Heroda 

b) przez Salomona 

c) przez Saula 

d) przez Dawida 

 

29. Kogo Herod ściął mieczem? (1 pkt) 

a) Jana 

b) Jakuba Młodszego 

c) Jakuba, brata Jana 

d) nikogo, kazał tylko uwięzić Piotra 

 

30. Kto uwolnił Piotra z więzienia? (1 pkt) 

a) dowódca straży 

b) Anioł Pański 

c) strażnik więzienny 

d) dozorca 

 

31. Przyporządkuj wypowiedzi do imion ich autorów, wpisując obok cyfr odpowiednie 

litery (za każde prawidłowe przyporządkowanie – 2 pkt; łącznie 12 pkt). 

 

 

Wypowiedź 

 

 

Autor 

1. Nie mam srebra ani złota (...) ale co mam, to ci daję:  

W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! (Dz 3, 6) 
A. Ananiasz 

2. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, 

rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi,  

nie potraficie ich zniszczyć, i oby się nie okazało,  

że walczycie z Bogiem. (Dz 5, 38b-39) 

B. Gamaliel 

3. Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po 

prawicy Boga. (Dz 7, 56) 
C. Jezus 
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4. Dajcie i mnie tę władzę - powiedział - aby każdy, na kogo 

położę ręce, otrzymał Ducha Świętego. (Dz 8, 18b-19) 
D. Piotr 

5. Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? (Dz 9, 4-5) E. Szczepan 

6. Szawle, bracie, Pan Jezus, Ten, co ukazał ci się na drodze, 

którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został 

napełniony Duchem Świętym (Dz 9, 17b) 

F. Szymon 

 

Odpowiedzi: 

 

Wypowiedź 
Autor 

(wpisz właściwą literę) 
Uzyskane 

punkty 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 


