
Strona 1 z 7 

 

 

BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY 

„Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE” 

Etap rejonowy - 14 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Drogi Młody Przyjacielu! 

Witamy Cię serdecznie w drugim etapie Biblijnego Konkursu Tematycznego  

ze znajomości Dziejów Apostolskich. 

 

1. Przed Tobą 39 zadań konkursowych. Sprawdź, czy arkusz zadań zawiera 7 stron. 

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. Pytania od 1 do 32 oraz zadania 37 i 38 dotyczą tekstu Dziejów Apostolskich wraz 

z wstępem, natomiast pytania od 33 do 36 oraz zadanie 39 zostały sformułowane 

w oparciu o informacje zawarte w komentarzach „Biblia dla każdego”. 

7. W zadaniach od 1 do 36 – tylko jedna odpowiedź (a, b, c lub d) jest prawidłowa. Zaznacz 

znakiem X odpowiednią literę.  

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

znakiem X inną literę. 

9. W zadaniach 37 i 38 przyporządkuj poprawne odpowiedzi, wpisując obok cyfr 

odpowiednie litery.  

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. 

12. Łączna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 54. 

 

Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże - Organizatorzy. 

 

KOD 

UCZNIA 

 

WYPEŁNIA REJONOWA 

KOMISJA KONKURSOWA 
I 

sprawdzający 
 

II 

sprawdzający 
 

Ostateczna 

liczba 

punktów 
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1. Co to są summaria? (1 pkt) 

a) podsumowania 

b) suma działań apostolskich 

c) streszczenia 

d) odnalezione fragmenty Dziejów Apostolskich zapisane na papirusie 

 

2. Których dwóch proroków cytuje Piotr podczas swojego pierwszego wystąpienia? (1 pkt) 

a) Izajasza i Dawida 

b) Izajasza i Jeremiasza 

c) Joela i Dawida 

d) Ezechiela i Joela 

 

3. Józef został nazwany przez Apostołów Barnaba. Co oznacza ten przydomek? (1 pkt) 

a) Syn Pocieszenia 

b) Syn Gorliwy 

c) Syn Sprawiedliwy 

d) Syn Mądry 

 

4. Wskaż imiona siedmiu mężów wybranych spośród uczniów. (1 pkt) 

a) Jakub, Filip, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas, Juda brat Jakuba 

b) Bartłomiej, Andrzej, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas, Jakub syn Alfeusza 

c) Szczepan, Filip, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas, Mikołaj prozelita z Antiochii 

d) Bartłomiej, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas, Jakub syn Alfeusza, Juda brat Jakuba 

 

5. Dlaczego członkowie Kościoła jerozolimskiego rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii? (1 pkt) 

a) bo byli prześladowani 

b) bo przynaglił ich Duch Święty 

c) bo mieli wielkie pragnienie głoszenia Ewangelii 

d) bo zostali posłani przez Piotra 

 

6. Jak miał na imię sparaliżowany człowiek, mieszkaniec Liddy, do którego przyszedł Piotr? (1 pkt) 

a) Agabos 

b) Eneasz 

c) Tymoteusz 

d) Elimas 

 

7. Jak miała na imię uczennica wskrzeszona w Jafie? (1 pkt) 

a) Lidia 

b) Tabita 

c) Rode 

d) Druzylla 

 

8. Jak nazywana była kohorta setnika Korneliusza z Cezarei? (1 pkt) 

a) Rzymska 

b) Korneliusza 

c) Cezarejska 

d) Italska 

 

9. Gdzie uczniowie po raz pierwszy zostali nazwani chrześcijanami? (1 pkt) 

a) w Aleksandrii  

b) w Antiochii Syryjskiej  

c) w Antiochii Pizydyjskiej 

d) w Jerozolimie 
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10. Gdzie schronił się Piotr po uwolnieniu? (1 pkt) 

a) w domu swojej teściowej 

b) w domu Marii i Marty 

c) w domu Marii, Matki Pana 

d) w domu Marii, matki Jana zwanego Markiem 

 

11. W jakich okolicznościach, przedstawionych w Dziejach Apostolskich, Szaweł po raz pierwszy został 

nazwany Pawłem? (1 pkt) 

a) podczas uwolnienia opętanej w Filippi 

b) gdy został wysłany do Tarsu 

c) w czasie spotkania z Bar-Jezusem 

d) Jezus zmienił mu imię pod Damaszkiem 

 

12. Co zamierzali zrobić mieszkańcy Ikonium z Apostołami? (1 pkt) 

a) znieważyć i ukamienować 

b) wypędzić z miasta 

c) pobić a następnie przepędzić z miasta 

d) pochwycić i zaprowadzić przed sąd 

 

13. Do jakich miast udali się Paweł i Barnaba, uciekając z Ikonium? (1 pkt) 

a) do Listry i Derbe oraz w ich okolice 

b) do Pizydii i Pamfilii  

c) do Pafos i Nikozjii 

d) do Florencji i Mediolanu 

 

14. Do których bogów greckich zostali porównani Barnaba i Paweł? (1 pkt) 

a) do Zeusa i Hefajstosa 

b) do Zeusa i Apolla 

c) do Zeusa i Posejdona 

d) do Zeusa i Hermesa 

 

15. Co sprzedawała Lidia, kobieta z miasta Tiatyry? (1 pkt) 

a) przyprawy 

b) jedwab 

c) purpurę 

d) greckie posążki  

 

16. Co było powodem uwięzienia Pawła w Filippi? (1 pkt) 

a) uwolnienie opętanej duchem wieszczym 

b) chrzest Lidii 

c) uzdrowienie kaleki o bezwładnych nogach 

d) kłótnia Pawła i Sylasa 

 

17. Kogo dobrali sobie zazdrośni Żydzi w Tesalonice, aby wywołać zbiegowisko i podburzyć miasto 

przeciwko Pawłowi i Sylasowi? (1pkt) 

a) Greków 

b) ludzi z tłumu 

c) kilku żołnierzy 

d) jakieś szumowiny z rynku 

 

18. Z jakiego powodu Paweł burzył się wewnętrznie w Atenach? (1 pkt) 

a) Grecy nie chcieli go słuchać 

b) miasto było pełne bożków 

c) Żydzi rozpowiadali oszczerstwa na jego temat 

d) filozofowie bluźnili na temat wiary 
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19. Kto uwierzył i przyłączył się do Pawła po jego przemówieniu na Areopagu? (1 pkt) 

a) Dionizy Areopagita i Damaris 

b) Sylas i Tymoteusz 

c) kilku filozofów greckich 

d) wiele wpływowych Greczynek i kilkunastu mężczyzn 

 

20. Które z greckich bóstw było powodem zamieszania, jakie ogarnęło Efez? (1 pkt) 

a) Zeus 

b) Hermes 

c) Apollo 

d) Artemida 

 

21. Z jakiego powodu złotnik Demetriusz wszczął zamieszki przeciwko Pawłowi? (1 pkt) 

a) Paweł oskarżył go o kradzież 

b) przez Pawła spłonął jego dom 

c) Paweł go obraził 

d) bał się, że upadnie rzemiosło 

 

22. Czym zajmował się złotnik Demetriusz? (1 pkt) 

a) wyrabiał srebrne świątyńki Artemidy 

b) wyrabiał złote świątyńki Artemidy 

c) dawał zarobki rzemieślnikom wyrabiającym złote świątyńki Artemidy 

d) dawał zarobki rzemieślnikom wyrabiającym srebrne świątyńki Artemidy 

 

23. Co krzyczał tłum w Jeruzalem, gdy żołnierze nieśli Pawła po schodach do twierdzy? (1 pkt) 

a)  „Izraelici! Na pomoc!” 

b) „Precz z nim!” 

c) „Precz z ziemi z takim!” 

d) „Nie godzi się bowiem, aby on żył!” 

 

24. Co o swoim pochodzeniu powiedział Paweł w świątyni jerozolimskiej? (1 pkt) 

a) Żyd z Tarsu w Cylicji 

b) Żyd z Jerozolimy, wychowany w Tarsie w Cylicji 

c) Rzymianin z Tarsu w Cylicji 

d) Rzymianin z Tarsu w Achai, który przyjął judaizm 

 

25. Jakimi słowami Jezus przemówił do Pawła uwięzionego w twierdzy? Zaznacz brakujące słowo. 

 

„Odwagi! – powiedział – trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie …........................ o Mnie, tak jak dawałeś 

o Mnie świadectwo w Jeruzalem.” (1 pkt) 

a) głosił 

b) mówił 

c) zaświadczył 

d) opowiedział 

 

26. Ilu żołnierzy, jezdnych i oszczepników rozkazał wziąć trybun rzymski dwóm setnikom, 

aby eskortowali Pawła do Cezarei? (1 pkt) 

a) 80 żołnierzy, 40 jezdnych, 60 oszczepników 

b) 100 żołnierzy, 50 jezdnych, 80 oszczepników 

c) 150 żołnierzy,  60 jezdnych, 120 oszczepników 

d) 200 żołnierzy, 70 jezdnych, 200 oszczepników 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



Strona 5 z 7 

 

27. Paweł podczas mowy obronnej przed królem Agryppą powiedział, że nie głosi nic ponad to, co 

przepowiedzieli Prorocy i Mojżesz, czyli że:  

„Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy …………….……, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak 

i …………………...….” (1 pkt) 

a) zwycięży; poganom 

b) powstanie z martwych; tym, którzy jeszcze go nie poznali 

c) zmartwychwstanie; poganom 

d) zmartwychwstanie; tym, którzy jeszcze go nie znają 

 

28. Jak miał na imię setnik cesarskiej kohorty, który odnosił się życzliwie do Pawła, podczas ich podróży 

do Italii? (1 pkt) 

a) Juliusz 

b) Klaudiusz 

c) Tertullos 

d) Korneliusz 

 

29. W czasie podróży do Rzymu Paweł przeżył spotkanie z euraquilo. Co to jest euraquilo? (1 pkt) 

a) potwór morski 

b) rodzaj choroby morskiej 

c) przywódca piratów morskich 

d) gwałtowny wiatr 

 

30. Co zrobiła Pawłowi żmija, która wypełzła na skutek gorąca? (1 pkt) 

a) ukąsiła go w rękę 

b) uczepiła się jego ręki 

c) ugryzła go w nogę 

d) ukąsiła go w ramię 

 

31. Jakie godło posiadał okręt, na którym Paweł odpłynął z Malty do Rzymu? (1 pkt) 

a) Diskordii 

b) Dioskurów 

c) Dionizosa 

d) Demeter 

 

32. Przez ile lat Paweł pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu w Rzymie i przyjmował wszystkich, 

którzy do niego przychodzili? (1 pkt) 

a) półtora roku 

b) całe dwa lata 

c) pięć lat 

d) nie było takiej informacji w tekście 

 

33. Jak nazywa się głoszenie podstaw nauki chrześcijańskiej, w której najistotniejszą treścią jest śmierć  

i zmartwychwstanie Jezusa? (1 pkt) 

a) charisma 

b) dogmat 

c) kerygmat 

d) anastasis 

 

34. Ile mogła wynosić najdłuższa podróż w czasie szabatu? (1 pkt)  

a) tysiąc łokci – niecały kilometr 

b) dwa tysiące łokci – niecały kilometr 

c) trzy tysiące łokci – niecały kilometr 

d) cztery tysiące łokci – niecały kilometr 
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35. Kiedy urodził się Paweł? (1 pkt) 

a) ok 5-10 r. przed Chr 

b) nie wiadomo 

c) ok. 10-15 r. po Chr 

d) ok. 5-10 r. po Chr 

 

36. Szaweł z Tarsu - to hebrajskie imię apostoła. O którym izraelskim królu miało ono przypominać?  

(1 pkt) 
a) o Saulu 

b) o Salomonie 

c) o Dawidzie 

d) o Iszbaalu 

 

37. W czasie uwięzienia, przesłuchania i podróży Pawła do Rzymu pojawia się na kartach Dziejów 

Apostolskich szereg osób, które pełnią różne funkcje. Przyporządkuj te funkcje do imion, wpisując 

obok cyfr odpowiednie litery (za każde prawidłowe przyporządkowanie – 1 pkt; łącznie 6 pkt.) 

 

 OSOBA FUNKCJA 

1.  Ananiasz A. trybun 

2.  Klaudiusz Lizjasz B. setnik cesarskiej kohorty 

3.  Feliks C. król 

4.  Tertullos D. arcykapłan 

5.     Herod Agryppa E. namiestnik  

6.  Juliusz F. retor 

 

ODPOWIEDZI: 

Osoba 
Funkcja 

(wpisz właściwą literę) 
Uzyskane 

punkty 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

38. Przyporządkuj do każdego z podanych wydarzeń nazwę miejsca, w którym ono nastąpiło, wpisując 

obok cyfr odpowiednie litery (za każde prawidłowe przyporządkowanie – 1 pkt; łącznie 6 pkt.) 

 

 WYDARZENIE MIEJSCE WYDARZENIA 

1.  Chrzest Szawła A. droga z Jerozolimy do Gazy 

2.  Powołanie Korneliusza B. Samaria 

3.  Zesłanie Ducha Świętego C. Troada 

4.  Nawrócenie dworzanina etiopskiego D. Damaszek 

5.  Wskrzeszenie Eutycha E. Cezarea 

6.  Głoszenie Ewangelii przez Filipa F. Jeruzalem 

 

ODPOWIEDZI: 

Wydarzenie 
Miejsce wydarzenia 

(wpisz właściwą literę) 
Uzyskane 

punkty 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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39. Określ, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. Wpisz w tabeli obok danego zdania literę 

P - jeśli uważasz, że zdanie jest prawdziwe lub literę F - jeśli informację uważasz za błędną (1 pkt za 

każdą prawidłową odpowiedź - łącznie 6 pkt.) 
 

 

INFORMACJA 

 

PRAWDA - P 

lub 

FAŁSZ - F 

Uzyskane 

punkty  

1. 
Pojęcie „wiatr” oraz pojęcie „duch” zarówno po łacinie, 

jak i po grecku wyraża się tym samym słowem.  
  

2. 
Piotr przemawiał stawiając na pierwszym miejscu  

zmartwychwstanie Pańskie. 

 

 
  

3. 
Koinonia to znak faktycznego współdzielenia dóbr 

osobistych.  
  

4. 
Ulica Prosta była ulicą dobrze znaną, przecinającą 

Damaszek z południa na północ.  
  

5. 

Piotr i Jan wchodzili do świątyni, aby wziąć udział  

w ofierze wieczornej, gdy spotkali człowieka chromego. 

Była godzina dziewiąta, czyli szósta po południu. 
 

  

6. 
Brama Piękna zgodnie z tradycją odpowiada Bramie 

Złotej znajdującej się w murze wschodnim.  
  

 


