
Strona 1 z 7 

 

BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY 

„Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE” 
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Drogi Młody Przyjacielu! 

Witamy Cię serdecznie w pierwszym etapie Biblijnego Konkursu Tematycznego  

ze znajomości Ewangelii według św. Marka. 
 

1. Przed Tobą 41 zadań konkursowych. Sprawdź, czy arkusz zadań zawiera 7 stron. 

2. Na rozwiązanie zadań masz 70 minut. Komisja konkursowa 15 minut przed końcem 

przypomni Ci o upływającym czasie przeznaczonym na pracę. 

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

obowiązuje zakaz używania korektora, ołówka lub zmazywalnych przyborów 

piśmienniczych. 

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

prosimy w te miejsca nic nie wpisywać. 

5. W zadaniach od 1 do 38 – tylko jedna odpowiedź  jest prawidłowa. Wybierz właściwą 

odpowiedź (a, b, c lub d) i zaznacz ją znakiem X.  

6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, 

błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a następnie zaznacz znakiem X inną odpowiedź. 

7. Zadanie 39 jest pytaniem otwartym. Samodzielnie wpisz odpowiedzi. 

8. W zadaniach 40 i 41 przyporządkuj poprawne odpowiedzi, wpisując je w odpowiednie 

miejsce w tabeli.  

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. 

11. Za wszystkie poprawnie rozwiązane zadania możesz uzyskać 52 punkty. 

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. Z kim utożsamiany jest Marek, autor Ewangelii wg świętego Marka? (1 pkt)  
a) z Janem Markiem, synem Magdaleny i krewnym Barnaby 

b) z Piotrem Markiem, synem Marii i krewnym Barnaby 
c) z Janem Markiem, synem Marii i krewnym Barnaby 
d) z Piotrem Markiem, synem Magdaleny i krewnym Barnaby 

 

2. Adresaci Ewangelii wg św. Marka, to: (1 pkt)                          
a) chrześcijanie nawróceni z judaizmu 
b) chrześcijanie nawróceni z pogaństwa i mieszkający w Rzymie 
c) chrześcijanie nawróceni z Egiptu 
d) chrześcijanie nawróceni z pogaństwa znający zwyczaje żydowskie 

 

3. Kto głosił Ewangelię spisaną przez św. Marka?  (1 pkt) 
a) Piotr 

b) Paweł 

c) Jan 

d) On sam 

 

4. Czy w Ewangelii wg św. Marka znajdują się terminy pochodzenia łacińskiego? (1 pkt) 
a) nie, żadna z Ewangelii nie używa języka łacińskiego  

b) nie, ten język nie był znany św. Markowi  

c) tak, pojawiają się dość często 

d) tak, cała Ewangelia oryginalnie spisana była w języku łacińskim 

 

5. Od jakiego zdarzenia rozpoczyna się Ewangelia wg św. Marka? (1 pkt)   
a) od narodzin Jana Chrzciciela 

b) od zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela Zachariaszowi i Elżbiecie 
c) od narodzin Jezusa w Betlejem 

d) od wystąpienia Jana Chrzciciela na pustyni 

 

6. Czyje słowa cytuje św. Marek: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego 

ścieżki? (1 pkt) 
a) Izajasza 

b) Jeremiasza 

c) Jana Chrzciciela 

d) Jezusa 

 

7. Czym żywił się Jan Chrzciciel? (1 pkt) 
a) mlekiem wielbłądzim 

b) miodem leśnym i szarańczą 

c) chlebem i wodą 

d) tym, co złowił w rzece 

 

8. Jakie wydarzenie poprzedziło kuszenie Jezusa przez szatana na pustyni? (1 pkt) 
a) burza na jeziorze 

b) wybór dwunastu apostołów 

c) chrzest Jezusa 

d) uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy 
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9. Kto, po chrzcie w Jordanie, widzi rozwierające się niebo, Ducha jak gołębicę i słyszy 

głos z nieba? (1 pkt) 

a) wszyscy zgromadzeni nad rzeką 

b) Jan Chrzciciel 

c) Jezus 

d) tylko Jezus i Jan Chrzciciel 

 

10. Jakiej nazwy jeziora używa św. Marek, opisując powołanie apostołów? (1 pkt) 
a) Jezioro Galilejskie 

b) Jezioro Genezaret 

c) Jezioro Tyberiadzkie 

d) Morze Tyberiadzkie 

 

11. Co robili synowie Zebedeusza w chwili, gdy powołał ich Jezus? (1 pkt) 
a) łowili ryby 

b) kłócili się 

c) wypływali na jezioro 

d) naprawiali sieci 

 

12. Po jakim wydarzeniu ludzie mówili: Nowa jakaś nauka z mocą? (1 pkt) 
a) po licznych uzdrowieniach w domu Piotra 

b) po uzdrowieniu trędowatego 

c) po uzdrowieniu opętanego 

d) po samym nauczaniu Jezusa w synagodze 

 

13. Co Jezus nakazał trędowatemu, którego uzdrowił w Galilei? (1 pkt) 
a) milczenie i złożenie ofiary za oczyszczenie 

b) milczenie i powrót do domu  

c) opuszczenie miasta 

d) rozgłaszanie wszędzie o tym, co mu się przydarzyło 

 

14. W jakim mieście Jezus uzdrowił paralityka, którego spuszczono na noszach przez 

dach? (1 pkt) 
a) w Betsaidzie 

b) w Nazarecie 

c) w Kafarnaum 
d) w Jerozolimie 

 

15. Kto oburzył się w swoich myślach, gdy Jezus odpuścił grzechy paralitykowi? (1 pkt) 
a) uczniowie 

b) saduceusze 

c) faryzeusze 

d) uczeni w Piśmie 

 

16. Dlaczego uczniowie Jezusa nie pościli? (1 pkt) 
a) bo post był zakazany przez Jezusa 
b) bo Pan Młody był z nimi 

c) bo Jezus nie chciał, by naśladowali faryzeuszów 

d) bo post nie jest konieczny dla uczniów Jezusa 
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17. Kto jest matką i braćmi Jezusa, według Jego słów wypowiedzianych w domu 

w Kafarnaum? (1pkt) 
a) Maryja i dalsi krewni 

b) Jezus nie miał braci 

c) Ten kto pełni wolę Bożą 

d) Maryja i kuzyni z Nazaretu 

 

18. Gdzie Jezus nauczał przez przypowieść o siewcy? (1 pkt) 
a) w synagodze 

b) na górze 

c) na brzegu jeziora 

d) w łodzi na jeziorze 

 

19. Jak miał na imię zły duch, który opętał człowieka w kraju Gerazeńczyków? (1 pkt) 
a) Centurion 

b) Belzebub 

c) Setnik 

d) Legion 

 

20. Ile sztuk liczyła trzoda świń, w którą Jezus wypędził złe duchy? (1 pkt) 
a) około tysiąc 

b) około dwa tysiące 

c) około trzysta tysięcy 

d) około dwieście 

 

21. Jak długo cierpiała na krwotok kobieta, która dotknęła płaszcza Jezusa? (1 pkt) 
a) 12 lat 

b) 12 miesięcy 

c) 7 miesięcy 

d) 7 lat 

 

22. Kim był Jair, którego córkę wskrzesił Jezus? (1 pkt) 
a) przełożonym synagogi 

b) przełożonym celników 

c) setnikiem 

d) uczonym w Piśmie 

 

23. O jakim mieście Jezus mówi: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych 

i w swoim domu może być prorok tak lekceważony? (1 pkt) 
a) o Nazarecie 

b) o Betlejem 

c) o Kafarnaum 

d) o Jerozolimie 

 

24. Co mieli zabrać ze sobą apostołowie, gdy szli nawracać ludzi? (1 pkt) 
a) chleb 

b) torbę 

c) laskę 

d) pieniądze 
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25. Król Herod, słysząc o cudach zdziałanych przez Jezusa mówił, że to: (1 pkt) 
a) Jan Chrzciciel, który powstał z martwych 

b) dawny prorok 

c) prorok Eliasz 

d) Mesjasz 

 

26. Dlaczego król Herod uwięził Jana Chrzciciela? (1 pkt) 
a) aby się wypełniły słowa proroków o Jezusie 

b) na rozkaz Sanhedrynu 
c) Król Herod musiał na rozkaz Rzymu utrzymywać porządek w kraju 

d) Jan napominał króla Heroda, że związał się z żoną brata 

 
27. Głowa Jana Chrzciciela stała się nagrodą od króla Heroda. Za co?  (1 pkt) 

a) za śpiew w czasie biesiady 

b) za taniec córki Herodiady 

c) za taniec Herodiady 

d) za zwycięstwo w turnieju 

 

28. Gdzie został ścięty Jan Chrzciciel? (1 pkt) 
a) w więzieniu 

b) publicznie przed pałacem króla Heroda 

c) w sali tronowej króla Heroda 

d) na placu miejskim 

 

29. W jakim celu Jezus wysłał apostołów na pustkowie, gdy powrócili po rozesłaniu?  
(1 pkt) 

a) aby pościli 

b) aby wypoczęli 

c) aby się modlili 

d) aby przygotowywali wieczerzę 

 

30. Co muszą zrobić Żydzi przed spożyciem posiłku? (1 pkt) 
a) zasłonić głowę 
b) obmyć ręce 

c) podać mięso i potrawy mleczne razem 

d) nie muszą nic robić 

 

31. Co, zgodnie z nauką Jezusa, może uczynić człowieka nieczystym? (1 pkt) 
a) mięso wieprzowe 

b) nieprzestrzeganie tradycji starszych 

c) to, co wychodzi z serca człowieka  

d) nieobmyte ręce i naczynia 

 

32. W jakiej sytuacji Jezus przemówił do uczniów słowami: Odwagi, to Ja jestem, 

nie bójcie się? (1 pkt) 
a) w czasie modlitwy w ogrodzie oliwnym 

b) gdy szedł po jeziorze 

c) gdy usłyszeli, że umrze  

d) w czasie przemienienia na górze 
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33. Kim była poganka, która w okolicach Tyru i Sydonu prosiła o uzdrowienie swojej 

opętanej córki? (1 pkt)  
a) kobietą z Idumei 

b) kobietą z Judei 

c) Samarytanką 

d) Syrofenicjanką 

 

34. Czego Jezus nie uczynił, uzdrawiając głuchoniemego w posiadłościach Dekapolu?  
(1 pkt) 

a) nie włożył palców w jego uszy  

b) nie dotknął jego oczu 

c) śliną nie dotknął mu języka  

d) nie powiedział: Otwórz się! 

 

35. Kto chciał zasiąść w chwale po lewej i prawej stronie Jezusa? (1 pkt) 
a) Piotr i Andrzej 

b) Jakub i Jan 

c) Piotr i Jan 

d) wszyscy uczniowie się o to sprzeczali 

 

36. Co chciał zrobić Piotr na górze przemienienia? (1 pkt) 
a) uciekać 

b) postawić trzy namioty 

c) obmyć stopy 

d) przygotować ucztę 
 

37. Dlaczego apostołowie nie mogli uzdrowić epileptyka? (1 pkt) 

a) bo apostołowie się nie modlili 
b) bo ten rodzaj ducha można wyrzucić tylko modlitwą i postem 

c) bo ojcu chłopca brakowało wiary 

d) bo ich moc była za słaba 

 

38. O co posprzeczali się apostołowie w drodze do Kafarnaum? (1 pkt) 

a) kto z nich jest największy 

b) kto będzie w niebie po prawicy Jezusa 

c) kto ma największą moc 

d) komu Jezus najbardziej ufa 

 

39. Podaj imiona pierwszych czterech uczniów powołanych przez Jezusa. (2 pkt) 
 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



Strona 7 z 7 

40. Do podanych cytatów przyporządkuj osobę, która jest autorem słów. Wpisz obok cytatu 

odpowiednią literę, którą oznaczona jest prawidłowa odpowiedź. (1 pkt za każde 

prawidłowe przyporządkowanie - łącznie 8 pkt.) 
 

Odpowiedzi:  

A. Jan Chrzciciel  
B. Bóg Ojciec 
C. Jezus 
D. Matka opętanej dziewczynki 
E. Człowiek opętany 
F. Niewidomy z Betsaidy 
G. Bartymeusz 
H. Herod 

 

 

CYTAT 

 

AUTOR 

SŁÓW 

Uzyskane 

punkty 

1. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”   

2. 
„Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas 

zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga.” 

 

 
 

3. 
„Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po 

dzieciach.” 
  

4. „Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam [ich] niby drzewa.”   

5. „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.”   

6. „Dam Ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa.”   

7. „Synu Dawida, ulituj się nade mną!”   

8. 
„Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem 

Świętym.” 
  

 

41. Przyporządkuj prawidłowo informacje dotyczące pierwszego i drugiego rozmnożenia chleba. 

Wpisz X w odpowiedniej kolumnie. (1 pkt za każde prawidłowe przyporządkowanie - 

łącznie 4 pkt.) 

Informacje 

I 

rozmnożenie  

chleba 

II 

rozmnożenie 

chleba 

PUNKTY 

Pięć chlebów i dwie ryby 
   

Siedem koszów ułomków 
   

Cztery tysiące ludzi 
   

12 pełnych koszów ułomków 
   

 


