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XXV  W o j e w ó d z k i  K o n k u r s  W i e d z y  B i b l i j n e j 

dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; 
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6, 35). 

Etap rejonowy - klucz odpowiedzi 
 

Zanim rozpoczniesz rozwiązywanie testu,  
zapoznaj się uważnie z treścią poniższej instrukcji! 

 
Test składa się z 34 zadań. 
 
Zadania nr 1-18 polegają na rozwiązaniu testu, który zawiera 4 odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest 
prawidłowa. Wskaż ją, wstawiając znak X w kratce z lewej strony odpowiedzi. Za każdą prawidłową 
odpowiedź otrzymujesz 1p. 
 
Zadania nr 19-24 to pytania otwarte, na które należy udzielić odpowiedzi, wpisując je w miejsca 
wykropkowane pod pytaniem. Za każdą prawidłową odpowiedź możesz otrzymać 2 lub 3p. 
 
Zadania nr 25-28 to cytaty z Ewangelii według św. Jana, w których należy uzupełnić brakujące słowa. 
Za każde prawidłowo wpisane słowo otrzymujesz 1p. 
 
Zadania nr 29-34 zawierają cytaty z Ewangelii według św. Jana. W wykropkowane miejsca należy 
wpisać, kto powiedział słowa zawarte w cytacie. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujesz 2p. 
 
Ogółem możesz zdobyć 62 punkty. 
Na rozwiązanie zadań masz 45 minut.   
 
Nie możesz korzystać z tekstu Pisma Świętego.  
Pisz czytelnie! Odpowiedzi zapisuj długopisem, nie używaj korektora, błędne zapisy wyraźnie 
przekreśl. Błędne zaznaczenie w teście wyboru (zadania nr 1-18) otocz kółkiem i wstaw znak X przy 
prawidłowej odpowiedzi. 
 
Powodzenia. Szczęść Boże!   
 
Lp. ZAZNACZ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ: PUNKTY 

1. 

Jaka była odległość między Betanią a Jerozolimą? (J 11, 18) 

 a. ok. 150 stadiów 

 b. ok. 15 stadiów 
 c. ok. 50 stadiów 

 d. ok. 18 stadiów 

1 

2. 

Ile lat cierpiał na swoją chorobę chromy, którego Jezus uzdrowił nad sadzawką?  
(J 5, 5) 

 a. 18 

 b. 26 

 c. 38  
 d. 42 

1 
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3. 

Gdzie udali się Jezus, Jego Matka, bracia i uczniowie po weselu w Kanie Galilejskiej? (J 2, 12) 
 a. do Jerozolimy 

 b. do Efraim 

 c. do Samarii 

 d. do Kafarnaum  

1 

4. 

Czyją żoną była Maria, jedna z kobiet stojących pod krzyżem Jezusa? (J 19, 25) 

 a. Barabasza  

 b. Kleofasa 
 c. Nikodema 

 d. Józefa z Arymatei  

1 

5. 

Na ile części żołnierze podzielili szaty Jezusa po ukrzyżowaniu? (J 19, 23) 

 a. 4 
 b. 6 

 c. 8 

 d. nie podzielili szat, lecz rzucili o nie losy 

1 

6. 

Do którego z cudów Jezusa odnoszą się słowa: ,,Ten już drugi znak uczynił Jezus od 
chwili przybycia z Judei do Galilei”. (J 4, 54) 

 a. cudu na weselu w Kanie Galilejskiej 

 b. cudownego rozmnożenia chleba 

 c. uzdrowienia syna dworzanina 

 d. uzdrowienia chromego nad sadzawką 

1 

7. 

Którego dnia po szabacie Maria Magdalena udała się do grobu Jezusa? (J 20, 1) 

 a. pierwszego 
 b. drugiego 

 c. trzeciego 

 d. czwartego  

1 

8. 

Czego typem jest cudowne rozmnożenie chleba, którego dokonał Jezus?  
(J 6, 35 przypis) 

 a. innych cudów Jezusa 

 b. Eucharystii 
 c. uczty mesjańskiej  

 d. życia wiecznego  

1 

9. 

Jak miała na imię kobieta, która podczas uczty w Betanii namaściła stopy Jezusa 
drogocennym olejkiem? (J 12, 3) 

 a. Marta 

 b. Maria 
 c. Maria Magdalena 

 d. Salome  

1 

10. 

Jak miała na imię matka św. Jana Apostoła? (wstęp do J) 

 a. Elżbieta  

 b. Salome  
 c. Anna  

 d. Estera   

1 
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11. 

Czyim bratem był św. Jan Apostoł? (wstęp do J) 

 a. Jakuba Starszego 
 b. Jakuba Młodszego  

 c. Zebedeusza  

 d. Filipa  

1 

12. 

O jakiej porze dnia Jezus spotkał kobietę z Samarii? (J 4, 6 z przypisem) 

 a. o świcie  

 b. około południa 
 c. późnym popołudniem 

 d. wieczorem  

1 

13. 

Ile krużganków miała sadzawka, przy której Jezus uzdrowił człowieka chromego?  
(J 5, 2) 

 a. 5 
 b. 10 

 c. 15 

 d. 25 

1 

14. 

Który uczeń powiedział do Jezusa te słowa: ,,Panie, cóż się stało, że nam się masz 
objawić, a nie światu?”. (J 14, 22 z przypisem)  

 a. Filip 

 b. Juda Tadeusz 
 c. Judasz Iskariota 

 d. Andrzej  

1 

15. 

Jakimi słowami Jezus pozdrowił swoich uczniów, gdy po raz pierwszy ukazał się im 
po zmartwychwstaniu? (J 20, 19)  

 a. ,,Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam” 

 b. ,,Nie lękajcie się”  

 c. ,,Pokój wam!” 
 d. ,,Niech się nie trwoży serce wasze”  

1 

16. 

Ile ryb złowili apostołowie po ukazaniu się zmartwychwstałego Jezusa nad Jeziorem 
Tyberiadzkim? (J 21, 11) 

 a. 135 

 b. 146 

 c. 153 
 d. 183 

1 

17. 

Ile koszów ułomków zebrali uczniowie Jezusa po cudownym rozmnożeniu chleba?  
(J 6, 13)   

 a. 6 

 b. 12 
 c. 18 

 d. 24 

1 

18. 

Ile dni spoczywał w grobie Łazarz, zanim został wskrzeszony przez Jezusa? (J 11, 17) 

 a. 2 

 b. 3 

 c. 4 
 d. 5 

1 
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 ODPOWIEDZ NA PYTANIA:  

19. 
W jakich językach Piłat wypisał tytuł winy umieszczony na krzyżu Jezusa? (J 19, 20) 
 

hebrajskim, łacińskim i greckim 
3 

20. 

Na pamiątkę którego wydarzenia obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia 
Świątyni? (J 10, 22 z przypisem) 
 

na pamiątkę przywrócenia kultu przez Judę Machabeusza  

2 

21. 

Do czego były przeznaczone kamienne stągwie, którymi posłużył się Jezus, gdy 
przemienił wodę w wino na weselu w Kanie Galilejskiej? (J 2, 6) 
 

do żydowskich oczyszczeń  

2 

22. 
Jak miał na imię sługa arcykapłana, któremu Piotr odciął ucho? (J 18, 10) 
 

Malchos  
2 

23. 
Jaką godność przypisuje sobie Jezus mówiąc, że jest pasterzem? (przypis do J 10,1-21) 
 

godność Mesjasza  
3 

24. 
Którą Osobę Trójcy Świętej Jezus określa słowem Paraklet? (J 14, 26 z przypisem) 
 

Ducha Świętego 
2 

 

 UZUPEŁNIJ CYTATY:  

25. 

,,Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. 
Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi 
owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”. (J 15, 1-2) 

5 

26. 
,,Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie 
nawzajem umywać nogi”. (J 13, 14)  

2 

27. 

,,Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym»”.  
(J 6, 68-69) 

5 

28. 

,,Zbliżała się pora Paschy żydowskiej, i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni 
zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki  
i gołębie”. (J 2, 13-14)  

6 

 

 KTO POWIEDZIAŁ TE SŁOWA:  

29. 
,,Zabierzcie go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w nim winy”. (J 19, 6)  
Poncjusz Piłat  

2 

30. 
,,Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem?”. (J 3, 4) 
Nikodem  

2 

31. 
,,Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On 
nie jest Mesjaszem?”. (J 4, 29) 
Samarytanka (kobieta z Samarii)  

2 

32. 
,,Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał”. (J 3, 30) 
Jan Chrzciciel  

2 

33. 
,,Dokonało się”. (J 19, 30) 
Jezus 

2 

34. 
,,Widzicie, że nic nie uzyskacie? Oto świat poszedł za Nim”. (J 12, 19) 
Faryzeusze  

2 

 Liczba zdobytych punktów: 62 
 


