
 
 

 
 

 
 

 

BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY 

„Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE” 

dla uczniów gimnazjów 
 

ETAP REJONOWY – 21 lutego 2017 r. 

 
 
Drogi Gimnazjalisto, Uczestniku Konkursu Biblijnego! 

 

1. Przed Tobą 45 zadań konkursowych. 

2. Na rozwiązanie testu masz 60 minut. Piętnaście minut przed upływem tego czasu zostaniesz 

o tym poinformowany przez członka Komisji Konkursowej. 

3. Pracuj uważnie, używając jedynie pióra lub długopisu. Odpowiedzi udzielane przy użyciu 

ołówka nie będą oceniane. 

4. Pamiętaj, aby nie używać korektora. Błędną odpowiedź przekreśl i zastąp poprawną. 

5. Zwróć szczególną uwagę na pisownię nazw własnych /imion, nazw geograficznych/. Błędy                       

w pisowni mogą skutkować utratą punktów. 

6. Staraj się, aby Twoja praca była czytelna. 

7. Nie zapominaj o napisaniu pełnych odpowiedzi słownych. 

8. Kratki obok pytań przeznaczone są dla sprawdzających – prosimy, aby nic w te miejsca nie 

wpisywać. 

9. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 

10. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym spowoduje wykluczenie 

Cię z udziału w Konkursie. 

Życzymy Ci powodzenia! 

Szczęść Boże! 

  

 

I sprawdzający: 

 

 
 

 

 

II sprawdzający: 

ostateczna liczba punktów: 
 
 

 

 



Część pierwsza: pytania z Biblii Tysiąclecia 

 

A. Pytania zamknięte (typu W) 
Wybierz jedną poprawną odpowiedź. Za każdy poprawny wybór otrzymasz 1 punkt. 

Suma punktów do zdobycia: 15. 

 

1) Które rozdziały Księgi Daniela należą do piśmiennictwa apokaliptycznego i stanowią jej 

część prorocką? /(1 p.) 

 a/ 1-6           

 b/ 7-12 

 c/ 11-17 

 d/ 12-17 

 

2) Który z rozdziałów Księgi Daniela znany jest dziś jedynie w języku greckim? /(1 p.) 

 a/ 7 

 b/ 11 

 c/ 13 

 d/ 17 

 

3) Jaką nazwę w literaturze hebrajskiej nosi opowiadanie o motywach historycznych 

z tendencjami pouczającymi? /(1 p.) 

 a/ haggada 

 b/ gehenna 

 c/ seder 

 d/ heder 

 

4) Kiedy ostatecznie została zredagowana Księga Daniela? /(1 p.) 

 a/ lata 1200-1150 p.n.e.        

 b/ lata 170-160 p.n.e. 

 c/ lata 120-115 p.n.e.  

 d/ lata 107-106 p.n.e. 

 

5) Co łączy pieśń trzech młodzieńców, opowiadanie o Zuzannie oraz opowiadanie o Belu 

i wężu? /(1 p.)           

 a/ są napisane w formie listu do króla 

 b/ są napisane pismem hieroglificznym 

 c/ są przeredagowaną wersją Księgi Izajasza 

 d/ są luźno powiązane z resztą Księgi Daniela 

 

6) W którym roku upadło państwo babilońskie? /(1 p.) 

 a/ 538 przed Chr.         

 b/ 550 przed Chr. 

 c/ 558 przed Chr. 

 d/ 586 przed. Chr. 

 

7) Czego symbolem - w tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej - jest Babilon? /(1 p.) 

 a/ trudu wkładanego w pracę        

 b/ potęgi Boga 

 c/ sielankowego i pełnego spokoju życia 

 d/ pychy i wrogiej Bogu mocy 

  

  

  

  

  

  

  



8) Co to jest teofania? /(1 p.) 

 a/ objawienie się Boga       

 b/ element stroju kapłańskiego 

 c/ jeden z perskich stopni wojskowych 

 d/ jeden z chórów anielskich w Biblii 

 

9) Stolicą którego starożytnego kraju była Suza?/(1 p.)  

 a/ Edomu          

 b/ Elamu 

 c/ Eridu 

 d/ Estery 

 

10) Czego symbolem u Babilończyków był wąż? /(1 p.) 

 a/ życia         

 b/ zła 

 c/ kłamstwa 

 d/ wojny 

 

11) Czym podsycano ogień w piecu, do którego wrzucono trzech młodzieńców? /(1 p.) 

 a/ ropą naftową         

 b/ gazem ziemnym 

 c/ gazem płynnym 

 d/ węglem 

 

12) Ilu satrapów ustanowił król Dariusz nad swoim państwem? /(1 p.) 

 a/ 3           

 b/ 62 

 c/ 120 

 d/ 1000 

 

13) Który z aniołów przyleciał do Daniela „w porze wieczornej ofiary”? /(1 p.) 

 a/ Miszael          

 b/ Mirael 

 c/ Gabriel 

 d/ Rafael 

 

14) W którym miejscu proroctwo o tygodniach przewidziało postawienie posągu określonego 

jako „ohyda ziejąca pustką”? /(1 p.) 

 a/ w Ogrodzie Oliwnym        

 b/ na terenie Świątyni Jerozolimskiej 

 c/ w Pałacu Antiocha IV Epifanesa 

 d/ przy końcu kanału Wyższej Sadzawki 

 

15) Który prorok przyniósł Danielowi posiłek od Boga? /(1 p.) 

 a/ Habriel          

 b/ Hababel 

 c/ Habakuk 

 d/ Hanibal 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



B. Pytania zamknięte (typu D) 

Księga Daniela zawiera wiele wypowiedzi Daniela skierowanych do konkretnych 

osób. Dopasuj słowa Daniela do osób, które były ich adresatami, wpisując odpowiednią literę 

na wysokości danego cytatu. Pięć z dziesięciu liter należy wpisać dwukrotnie. Za każde 

poprawne przyporządkowanie otrzymasz 1 punkt. Suma punktów do zdobycia: 15. 

 

Wypowiedź Daniela Adresat 

1) „(…) anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na 

dwoje.” 
… 

2) „Nie łudź się, królu! Jest on w środku z gliny, a na wierzchu z miedzi…” … 

3) „Panie mój, oby sen [odnosił się] do twoich wrogów, a jego wyjaśnienie 

do twoich przeciwników!” 
… 

4) „Królu, żyj wiecznie! Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszcze 

lwom…” 
… 

5) „Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy?” … 

6) „Rozdzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a ja ich osądzę.” … 

7) „Spójrz, tylko na posadzkę i zobacz, czyje to są ślady?” … 

8) „Dlaczego rozkaz królewski jest aż tak surowy?” … 

9) „Tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani 

tłumaczący sny, ani wróżbici, ani astrologowie.” 
… 

10) „Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, 

jakie poprzednio popełniłeś…” 
… 

11) „(…) wobec ciebie nie uczyniłem nic złego.” … 

12) „U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach…” … 

13) „(…) skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności?” … 

14) „(…) udzieliłeś mi mądrości i mocy, wyjawiłeś mi to, o co Cię 

błagaliśmy, sprawę królewską poznać nam dałeś.” 
… 

15) „Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie…” … 

 

Adresaci: 
A. strażnik ustanowiony do pilnowania Daniela, Chananiasza, Miszaela i Azariasza 

B. Ariok, dowódca gwardii królewskiej 

C. król Dariusz 

D. mąż ubrany w lniane szaty nad wodami rzeki 

E. jeden ze starców oskarżających Zuzannę 

F. lud zgromadzony u Joakima 

G. starsi ludu sprawujący sąd nad Zuzanną 

H. król Cyrus 

I. król Nabuchodonozor 

J. Bóg 

 

Część druga: lektura dodatkowa 

 

C. Pytania otwarte (typu KO) 

Wpisz odpowiedź w miejsce wykropkowane. Za każde poprawne uzupełnienie uzyskasz 

2 punkty. Suma punktów do zdobycia: 20. 

1) Jaką nazwę noszą te dodatkowe części Księgi Daniela, które nie występują w Biblii 

hebrajskiej? /(2 p.) 

 

…………………………………………………………………………………………. 



2) W którym wieku przed Chrystusem napisano Księgę Daniela? /(2 p.) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

3) Który pogański władca panujący przed Antiochem IV Epifanesem również dopuścił się 

profanacji Świątyni Jerozolimskiej? /(2 p.) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

4) Jaką nazwę nosi w judaizmie tradycyjna interpretacja prawa pisanego? /(2 p.) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

5) Który z rozdziałów Księgi Daniela dostarcza tzw. peszer midrasz? /(2 p.) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

6) Do proroctwa którego z proroków nawiązuje Danielowa wizja siedemdziesięciu tygodni? 

/(2 p.) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

7) Któremu bóstwu Olimpu została poświęcona Świątynia Jerozolimska za Antiocha IV 

Epifanesa? /(2 p.) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

8) Jaka postać w literaturze apokaliptycznej zwykle wyjaśnia tajemnicze symbole? /(2 p.) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

9) Którego z powstań w historii Narodu Wybranego dotyczy Księga Daniela? /(2 p.) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

10) Z ilu części składa się „Hymn trzech młodzieńców”? /(2 p.) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

D. Pytania otwarte (typu L) 

Uzupełnij miejsca wykropkowane. Za każdą poprawne uzupełnienie uzyskasz 2 punkty. 

Suma punktów do zdobycia: 10. 

 

1) „W Biblii hebrajskiej proroctwo Daniela znajduje się wśród ……………………………..,  

między księgą Estery a księgami Ezdrasza i Nehemiasza.” (s. 331); /(2 p.)   

 

2) „Między 587 r. (data proroctwa Jeremiasza) a 538 r. (data ……………..………… Cyrusa)  

upływa czterdzieści dziewięć lat ( = siedem tygodni lat).” (s. 334); /(2 p.) 

  

3) „Termin «apokalipsa» pochodzi od greckiego apokalypsis oznaczającego  

 

«…………………………...….…………………….…» i wskazuje na coś objawionego czy 

odsłoniętego garstce wybrańców.” (s. 334); /(2 p.) 

 

4) „W prostej linii potomkami chasydejczyków są …………………………….., tworząc wraz 

z esseńczykami (jak gmina z Qumran) inną ich odnogę.” (s. 336); /(2 p.) 

 

5) „Epizody o Belu i Wężu są jawnie ……………………………..; są po prostu dość złośliwą 

drwiną, z jaką do bałwochwalstwa odnosi się judaizm, który jest bardzo pewny siebie.”  

(s. 337-338); / (2 p.) 


