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BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY  

„Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE”  
dla uczniów gimnazjów 

 

ETAP WOJEWÓDZKI – 24 kwietnia 2017 r. 
 

Drogi Gimnazjalisto, Uczestniku Konkursu Biblijnego! 

 

 

1. Przed Tobą 43 zadania konkursowe. 

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! 
  



Etap wojewódzki  - Księga Daniela 

 

Część pierwsza: tekst Pisma Świętego 

 

 

A. Pytania zamknięte (typu W)  

Wybierz jedną odpowiedź. Za każdy poprawny wybór uzyskasz 1 punkt. Liczba 

punktów do zdobycia: 15. 

 

1. Jakiego języka zamierzano uczyć młodzieńców izraelskich sprowadzanych do 

Babilonu?/ 1p. 

 a/ arabskiego 

 b/ hebrajskiego 

 c/ greckiego 

 d/ chaldejskiego 

 

2. O co Nabuchodonozor oskarżał mędrców babilońskich sprowadzonych, by wyjaśnić 

sen o posągu?/ 1p. 

 a/ o zmowę     

 b/ o przekupstwo 

 c/ o zabójstwo 

 d/ o cudzołóstwo 

 

3. Kto przedstawił Nabuchodonozorowi Daniela jako kogoś, kto oznajmi królowi 

znaczenie snu o posągu?/ 1p. 

 a/ Azariasz 

 b/ Ariok 

 c/ Cyrus 

 d/ Nebat 

 

4. W jakim celu Nabuchodonozor zebrał dostojników babilońskich po sporządzeniu 

posągu?/ 1p. 

 a/ aby uczestniczyli w uroczystym poświęceniu posągu 

 b/ aby wspólnie z nimi zjeść obiad 

 c/ aby pobrać od nich specjalny podatek 

 d/ aby ich aresztować 

 

5. Jakim tytułem Nabuchodonozor nazywa Daniela przy okazji opowiadania o swoim 

drugim śnie?/ 1p. 

 

 a/ przełożony tłumaczących sny       

 b/ wielki astrolog 

 c/ kapłan Boga Najwyższego 

 d/ najmądrzejszy spośród ludzi 

 

6. W jaki stan popadł Daniel po wysłuchaniu Nabuchodonozora opowiadającego 

o swoim drugim śnie?/ 1p. 

  

  

  

  

  



 a/ w stan oszołomienia       

 b/ w wielki gniew 

 c/ w przygnębiający smutek 

 d/ w poczucie winy 

 

7. Do zachowania którego ze zwierząt przyrównane jest zachowanie 

Nabuchodonozora wypędzonego na miejsce odosobnienia?/ 1p. 

 a/ jelenia 

 b/ wołu 

 c/ sępa 

 d/ sokoła 

 

8. Co powróciło Nabuchodonozorowi po jego nawróceniu?/ 1p. 

 a/ życie 

 b/ zdrowie  

 c/ rozum 

 d/ roztropność 

 

9. Co w wizji barana i kozła wyrosło kozłowi w miejsce złamanego rogu?/ 1p. 

 a/ cztery inne rogi  

 b/ ohyda spustoszenia 

 c/ sierść 

 d/ nic 

 

10. Co stało się z Danielem po wyjaśnieniu wizji barana i kozła?/ 1p. 

 a/ chorował przez wiele dni 

 b/ wyjechał do Jerozolimy 

 c/ odbył pielgrzymkę do sadzawki 

 d/ został przeniesiony do zagrody 

 

11. Jak w Księdze Daniela nazywany jest Mojżesz?/ 1p.  

 a/ ojciec proroków  

 b/ Pan Egiptu 

 c/ prawodawca 

 d/ sługa Boży 

 

12. Kim był „książę królestwa Persów” z wizji męża w białych szatach?/ 1p. 

 a/ aniołem    

 b/ królem Cyrusem 

 c/ synem króla Cyrusa 

 d/ nieznanym dzieckiem 

 

13. Kim był Kambizes? ?/ 1p. 

 a/ dworzaninem królowej Kandaki  

 b/ muzykiem z czasów Dariusza I 

 c/ królem perskim z VI wieku 

 d/ mężem księżnej Ore 

  

  

  

  

  

  

  

  



14. Kim był Heliodor? ?/ 1p. 

 a/ bratem Antiocha IV Epifanesa   

 b/ syryjskim bóstwem Słońca 

 c/ bohaterem legendy o Belu 

 d/ ministrem Seleukosa IV Filopatora 

 

15. Jak miał na imię ostatni władca państwa Medów?/ 1p. 

 a/ Astiages    

 b/ Romus 

 c/ Eleunikos II 

 d/ Didymos 

 

B. Pytania zamknięte (typu D) 

Dopasuj nazwy geograficzne do charakterystyki miejsca, wpisując odpowiednią 

literę na wysokości właściwego opisu opartego na informacjach z Księgi Daniela. Za 

każde poprawne połączenie otrzymasz 1 punkt. Liczba punktów do zdobycia: 15. 

 

Opis  

1. Inna nazwa Babilonu. … 

2. Stolica Elamu. … 

3. Ogólna nazwa hebrajska Grecji (wcześniej Jonii) … 

4. Inna nazwa Tygrysu. … 

5. Rzeka przepływająca blisko Suzy. … 

6. Osada związana z dziełem Reguła wojny. … 

7. Monarchia, w której panowała dynastia Ptolemeuszów. … 

8. Miasto zdobyte przez Antiocha III w 197 r. przed Chr. … 

9. Miejscowość, w okolicach której w 217 r. przed Chr. klęskę poniósł 

Antioch III. 

… 

10. Miejscowość, w okolicach której w 190 r. przed Chr. zwyciężył Scypion 

Azjatycki. 

… 

11. Równina, na której Nabuchodonozor nakazał wznieść złoty posąg. … 

12. Miasto zdobyte przez Babilończyków w 597 r. przed Chr. … 

13. Kraj ocalały od najazdu „króla z północy”. … 

14. Kraj, w którym zmarł Antioch IV Epifanes. … 

15. Państwo, w którym panował Kserkses. … 

 

Nazwa geograficzna: 
 

A. Chiddekel 

B. Elam 

C. Ulaj 

D. Magnezja 

E. Egipt 

F. Suza 

G. Persja 

H. Moab 

I. Jawan 

J. Jerozolima 

K. Qumran 

L. Dura 

M. Rafia 

N. Szinear 

O. Sydon 

  

  



Część druga: lektura dodatkowa 

 

C. Pytania otwarte (typu KO) 

Wpisz odpowiedź w miejsce wykropkowane. Za każde poprawne uzupełnienie 

uzyskasz 2 punkty. Liczba punktów do zdobycia: 20. 

 

1) Które dwie księgi Starego Testamentu poza Księgą Daniela wspominają o osobach 

noszących imię „Daniel”?/ 2p. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

2) Jak brzmiała jedna z alternatywnych nazw bożka Marduka?/ 2p. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

3) Które rozdziały Księgi Daniela tworzą apendyks, czyli dodatek?/ 2p. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

4) Jak miał na imię arcykapłan zamordowany w 171 r. przed Chr.?/ 2p. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

5) Które starożytne greckie tłumaczenie Biblii umieszcza opowiadanie o Zuzannie na 

początku Księgi Daniela?/ 2p. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

6) Jak nazywa się cechujący apokaliptykę zabieg literacki, polegający na powoływaniu 

się na wielkie postacie Starego Testamentu?/ 2p. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

7) W którym rozdziale Księgi Daniela po raz pierwszy wyraźnie w Starym 

Testamencie sformułowana jest doktryna o zmartwychwstaniu ciała?/ 2p. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

8) Co jest siedzibą wszelkiego zła w wizji czterech bestii?/ 2p. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

9) W której księdze Starego Testamentu poza Księgą Daniela styl apokaliptyczny 

również dochodzi do głosu?/ 2p. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



10) Ile razy słowo „obłok” pojawia się w Starym Testamencie?/ 2p. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

D. Pytania otwarte (typu L) 

Uzupełnij miejsca wykropkowane. Za każdą poprawne uzupełnienie uzyskasz 2 

punkty. Liczba punktów do zdobycia: 10. 

 

1) „Daniel pochodził z zamożnego, a może …………………………….. rodu i został 

  

uprowadzony do Babilonii według Księgi w roku …………………………….. przed 

Chrystusem. Znane nam dokumenty historyczne nie potwierdzają deportacji 

Judejczyków w tym roku.” (Jelonek, s. 169) 

 

 

 

 

2) „Autor księgi Daniela jest najwyraźniej ……………………………..: ma tę samą 

głęboko zakorzenioną awersję do zwyczajów hellenistycznych i nienawidzi tyranii, 

usiłującej narzucić te zwyczaje wierzącym Żydom; zachowuje też tę samą 

 

niezachwianą lojalność wobec …………………………….. .” (Harrington, s. 

336) 

 

 

 

3) „Oczekiwany Mesjasz będzie nie tyle Odroślą (ziemskim potomkiem) Dawida, ile  

 

władcą …………………………….., transcendentnym.” (Jelonek, s. 179) 

 

  

  

  

  


