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BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY 

„Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE – 

Ewangelia według św. Jana” 

 

Etap szkolny - 7 listopada 2022 r. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Drogi Młody Przyjacielu! 

 

Witamy Cię serdecznie w pierwszym etapie Biblijnego Konkursu Tematycznego  

ze znajomości Ewangelii według św. Jana. 

 

1. Przed Tobą 36 zadań konkursowych. Sprawdź, czy arkusz zadań zawiera 6 stron. 

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

przypomni Ci o upływającym czasie przeznaczonym na pracę z arkuszem. 

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

4. Nie używaj korektora, ani jakichkolwiek zmazywalnych przyborów piśmienniczych. 

Zadanie, w którym ich użyjesz nie będzie oceniane.  

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

prosimy w te miejsca nic nie wpisywać. 

6. W zadaniach od 1 do 35 tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz właściwą 

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

7. Jeśli stwierdzisz, że zaznaczyłeś niewłaściwą odpowiedź, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, 

a następnie zaznacz znakiem X inną odpowiedź. 

8. W zadaniu 36 wpisz stwierdzenie prawda lub fałsz w odpowiednim miejscu w tabeli. 

9. Pamiętaj o zakazie wnoszenia do sali telefonu komórkowego i innych urządzeń mobilnych 

pod rygorem wykluczenia Cię z dalszego udziału w Konkursie. 

10. Pracuj samodzielnie. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym 

uczestnikom spowoduje, że zostaniesz wykluczony z udziału w Konkursie. 

11. Łączna liczba punktów możliwych do zdobycia za wszystkie poprawnie rozwiązane zadania 

wynosi 40. 

 

 

Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże – Organizatorzy 

 

KOD UCZNIA  

Liczba punktów 

uzyskanych na 

etapie szkolnym 
 

Liczba punktów po 

weryfikacji przez 

Komisję Etapu 

Rejonowego 
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1. Jak mieli na imię rodzice Jana Ewangelisty? (1 pkt) 

a) Zebedeusz i Salome  

b) Zachariasz i Elżbieta 

c) Joachim i Anna 

d) Zachariasz i Sara 

 

2. Do czyjego grona uczniów należał św. Jan Ewangelista, zanim przyłączył się do Jezusa? (1 pkt) 

a) Mateusza 

b) Pawła 

c) Piotra 

d) Jana Chrzciciela 

 

3. Która z podanych Ewangelii nie jest synoptyczna? (1 pkt) 
a) Mateusza 
b) Marka 
c) Łukasza 
d) Jana 

 

4. W którym Soborze brał udział św. Jan Ewangelista? (1 pkt) 

a) tzw. Soborze Jerozolimskim 
b) tzw. Soborze Korynckim 
c) Soborze Efeskim  
d) Soborze Nicejskim 

 

5. Ile razy św. Jan Ewangelista opisuje świętowanie Paschy przez Jezusa podczas Jego publicznej 

działalności? (1 pkt) 

a) jeden 

b) dwa 

c) trzy 

d) cztery 

 

6. Gdzie, według prologu do Ewangelii Jana, na początku było Słowo? (1 pkt) 

a) na ziemi 

b) u siebie 

c) u Boga 

d) w chaosie 

 

7. Jakie były pierwsze słowa Jana Chrzciciela, gdy zobaczył podchodzącego do niego Jezusa? 

(1 pkt) 

a)  „Oto ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym” 

b) „Ten jest Mesjaszem” 

c) „To ten, który idzie po mnie” 

d) „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” 

 

8. W dialogu z kapłanami i lewitami Jan Chrzciciel powiedział, czego nie jest godzien uczynić 

Jezusowi? (1 pkt) 

a) ucałować stóp 

b) obmyć stóp 

c) odwiązać rzemyka u Jego sandała 

d) namaścić stóp olejkiem 
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9. Jaki znak otrzymał Jan Chrzciciel, aby mógł rozpoznać Syna Bożego? (1 pkt) 

a) Duch zstąpił i spoczął na Jezusie 

b) Jezus okrył się światłością 

c) Otoczyły Jezusa anioły 

d) Jezus oddał pokłon Janowi 

 

10. Jak miał na imię uczeń, który jako jeden z dwóch pierwszych, poszedł za Jezusem? (1 pkt) 

a) Jakub 

b) Piotr 

c) Andrzej 

d) Filip 

 

11. Pod jakim drzewem Jezus widział Natanaela? (1 pkt) 

a) oliwnym 

b) figowcem 

c) sykomorą 

d) morwą 

 

12. Jaki był pierwszy znak, który uczynił Jezus, aby objawić swą chwałę? (1 pkt) 

a) przemienienie wody w wino 

b) uzdrowienie niewidomego 

c) oczyszczenie świątyni 

d) zgromadzenie uczniów 

 

13. Ile stągwi Jezus kazał napełnić wodą podczas wesela w Kanie Galilejskiej? (1 pkt) 

a) cztery 

b) pięć 

c) sześć 

d) siedem 

 

14. O jakiej świątyni mówi Jezus, zapowiadając jej odbudowę w trzy dni? (1 pkt) 

a) jerozolimskiej 

b) świątyni swojego ciała 

c) na Górze Garizim 

d) świątyni Salomona 

 

15. Jak długo budowano świątynię w Jerozolimie, według informacji podanej przez Żydów podczas 

rozmowy z Jezusem? (1 pkt) 

a) czterdzieści lat 

b) pięćdziesiąt lat 

c) sześćdziesiąt sześć lat 

d) czterdzieści sześć lat 

 

 16.  Kim był Nikodem, który przyszedł do Jezusa nocą? (1 pkt) 
a) faryzeuszem 

b) uczonym w Piśmie 

c) przełożonym synagogi 

d) kapłanem 
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 17.  Do jakiego wydarzenia porównał Jezus wywyższenie Syna Człowieczego, „aby każdy, kto 

w Niego wierzy, miał życie wieczne”? (1 pkt) 
a) oddanie czci przez wszystkie stworzenia 

b) panowanie króla 

c) przemienienie na Górze Tabor 

d) wywyższenie węża przez Mojżesza na pustyni  

 

 18.  Gdzie Jezus spotkał Samarytankę? (1 pkt) 
a) nad Jordanem 

b) nad Jeziorem Galilejskim 

c) przy źródle Jakuba 

d) w samarytańskim mieście Saron 

 

 19.  Jak długo Jezus pozostał w Samarii po spotkaniu z Samarytanką? (1 pkt) 
a) dwa dni 

b) trzy dni 

c) tydzień 

d) od razu ruszył do Galilei 

 

 20.  Jak po hebrajsku nazywa się sadzawka znajdująca się przy Bramie Owczej? (1 pkt) 
a) Owcza 

b) Betesda 

c) Betsaida 

d) Betania 

 

 21.  W jaki sposób człowiek chromy, uzdrowiony przy sadzawce, złamał prawo dotyczące 

odpoczynku w szabat? (1 pkt) 
a) prosił o uzdrowienie 

b) przemieszczał się w dzień szabatu 

c) dźwigał nosze 

d) nie złożył ofiary szabatowej 

 

 22.  Ile koszów uczniowie Jezusa napełnili ułomkami po rozmnożeniu chleba? (1 pkt) 
a) pięć 

b) siedem 

c) dziesięć 

d) dwanaście 

 

 23.  Jak inaczej nazywa się Jezioro Galilejskie? (1 pkt) 
a) Martwe 

b) Tyberiadzkie 

c) Kananejskie 

d) Białe 

 

 24.  Ile chlebów i ryb rozmnożył Jezus nad jeziorem? (1 pkt) 
a) dwa chleby i pięć ryb 

b) pięć chlebów i dwie ryby 

c) siedem chlebów i parę ryb 

d) trzy chleby i parę ryb 
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 25.  Kim chcieli obwołać Jezusa ludzie po rozmnożeniu chleba? (1 pkt) 
a) Mesjaszem 

b) Następcą Eliasza 

c) Królem 

d) Namiestnikiem Judei 

 

 26.  Co zrobili uczniowie, gdy zobaczyli Jezusa kroczącego po jeziorze? (1 pkt) 
a) przestraszyli się 

b) wypadli z łodzi 

c) zawołali: Chodź do nas 

d) Piotr i Andrzej wyszli z łodzi i ruszyli do Niego 

 

 27.  Gdzie Jezus mówił o spożywaniu Jego Ciała i Krwi? (1 pkt) 
a) w synagodze w Kafarnaum 

b) w świątyni w Jerozolimie 

c) w domu Filipa, który pochodził z Kafarnaum 

d) w Betlejem, którego nazwa oznacza Dom Chleba 

 

 28.  O kim Jezus powiedział: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza?  (1 pkt) 
a) o Nikodemie 

b) o Duchu Świętym 

c) o Janie Chrzcicielu 

d) o Piotrze 

 

 29.  Jaki grzech popełniła kobieta, którą przyprowadzono do Jezusa przebywającego w świątyni? 

(1 pkt) 
a) kradzież 

b) fałszywe świadectwo 

c) cudzołóstwo 

d) bałwochwalstwo 

 

 30.  Co chcieli zrobić Żydzi, gdy Jezus powiedział o sobie: Zanim Abraham stał się JA JESTEM? 

(1 pkt) 
 a) uwięzić Go 

 b) obrzucić kamieniami 

 c) oddać w ręce Rzymian 

 d) ukrzyżować 

 

 31.  W jaki sposób Jezus uzdrowił niewidomego? (1 pkt) 
 a) uczynił błoto z ziemi i śliny i nałożył na oczy niewidomego 

 b) uczynił błoto z ziemi i oliwy i nałożył na oczy niewidomego 

 c) rozkazał mu pokazać się kapłanom 

 d) dotknął jego oczu oliwą z winem i kazał mu obmyć oczy w sadzawce 

 
 32. Co oznacza nazwa sadzawki Siloam? (1 pkt) 

 a) Posłany 

 b) Sadzawka Owcza 

 c) Dom łaski 

 d) Oczyszczony 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



Strona 6 z 6 
 

 33. Jakiej odpowiedzi udzielił uzdrowiony niewidomy na pytanie faryzeuszy: „A ty, co o nim 

mówisz, jako że ci otworzył oczy?” (1 pkt) 
 a)  „To Zbawiciel” 

 b) „To Mesjasz” 

 c) „To prorok” 

 d) „To cudotwórca” 

 

 34. Kogo wezwali faryzeusze, aby potwierdzić prawdomówność uzdrowionego niewidomego? 

(1 pkt) 
 a) uczniów Jezusa 

 b) rodziców uzdrowionego 

 c) samego Jezusa 

 d) wszystkich świadków tego wydarzenia 

 

 35. Od kogo pochodzą owce idące za Jezusem dobrym pasterzem? (1 pkt)  
a) od Abrahama 

b) od apostołów 

c) od Ojca 

d) od uczonych w Piśmie 

 

 36. Określ, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. Wpisz w tabeli obok każdego 

zdania wyraz PRAWDA - jeśli uważasz, że zdanie jest prawdziwe lub FAŁSZ - jeśli podaną 

informację uważasz za błędną. (1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź - łącznie 5 pkt.) 
 

INFORMACJA 

PRAWDA 

lub 

FAŁSZ 

PUNKTY 

A. 
Słudzy na weselu w Kanie Galilejskiej napełnili 

stągwie wodą po brzegi. 

 

………………... 

 

 

B. Samarytanka miała sześciu mężów. 

 

………………... 

 

 

C. 
Jezus uzdrowił syna urzędnika królewskiego  

z Kafarnaum. 

 

………………... 

 

 

D. 
Po rozmnożeniu chleba i ryb uczniowie poszli pieszo 

do Kafarnaum. 

 

………………... 

 

 

E. Jezus porównuje się do bramy owiec. 

 

………………... 

 

 

 
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ZA ZADANIE 

 
 

 

  

  

  


