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BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY 
 „DZIEJE PRZYMIERZA” 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów 
prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego  

 

ETAP SZKOLNY - 30 LISTOPADA 2017 ROKU 
 

 
 

 
 
 
 

 
Drogi Młody Przyjacielu!  
Cieszymy się, że zdecydowałeś się wziąć udział w tegorocznym Konkursie 
Biblijnym i poznać głębiej Księgę Rodzaju.  

1. Przed Tobą zestaw zadań składający się z 33 zadań. 
2. Na rozwiązanie testu masz 60 minut. 
3. Pisz czytelnie, 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. W pytaniach od 1 do 14 tylko jedna odpowiedź jest poprawna – wpisz 

znak X przy odpowiedniej odpowiedzi (a, b, c lub d). Jeśli stwierdzisz,            
że zaznaczyłeś błędną odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz znak X przy 
innej odpowiedzi. 

6. W pytaniach od 15 do 17 użyj dokładnie takich określeń, jakie znajdują 
się w wydaniu V Biblii Tysiąclecia.  

7. W pytaniu 18 należy przyporządkować opisy do wymienionych postaci.  
8. W pytaniu 19 należy uporządkować dzieła stworzone przez Boga                      

w kolejności wymienionej w pierwszym opisie stworzenia świata.  
9. W pytaniach od 20 do 29 należy odpowiedzieć na pytania na podstawie 

Księgi Rodzaju, a w pytaniach od 30 do 33 należy odpowiedzieć                      
na pytania na podstawie tekstu lektury.  

10. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 
11.  Pracuj samodzielnie. Stwierdzenie niesamodzielności pracy                      

lub przeszkadzanie innym spowoduje wykluczenie Cię z udziału                                 
w Konkursie. 
Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże! 

Organizatorzy 
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Pytania testowe (1 – 14) 
Wybierz jedną poprawną odpowiedź. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 
otrzymasz 1 pkt. 

 
1. Jak Hebrajska Biblia określa Księgę Rodzaju?  
a) Rodowód 
b) Genesis 
c) Bereszit  
d) „Niech się stanie” 
 
2. Jak nazywa się rodzinne miasto Abrahama?  
a) Betel 
b) Ur chaldejskie  
c) Negeb  
d) Charan 
 
3. Jak miał na imię król Szalemu?  
a) Amrafel 
b) Melchizedek 
c) Ariok 
d) Abimelek 
 
4. Co znaczy hebrajskie imię Iszmael? 
a) Bóg widzi 
b) Bóg walczy 
c) Bóg słyszy 
d) Bóg błogosławi 
 
5. Ile lat miał Noe, gdy nastał potop na ziemi?  
a) 150 lat 
b) 800 lat 
c) 600 lat  
d) 200 lat 
 
6. Ile opisów stworzenia człowieka podaje Księga Rodzaju?  
a) 2  opisy  
b) Nie ma żadnego  
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c) 1 opis 
d) 3 opisy 
 
7. Od ilu osób Abraham rozpoczyna „targowanie się” z Panem                             

o sprawiedliwych mieszkańców Sodomy?  
a) 40 osób 
b) 45 osób 
c) 50 osób  
d) 55 osób 
 
8. Gdzie znajdował się kraj Nod, w którym zamieszkał Kain po zabiciu swego 

brata?  
a) Na wschód od Edenu  
b) Na zachód od Edenu 
c) Na północ od Edenu 
d) Na południe od Edenu 
 
9. Za jaką kwotę kupił Abraham pole i pieczarę Makpela, w której pochowano 

Sarę?  
a) 200 syklów srebra 
b) 300 syklów złota 
c) 400 syklów srebra  
d) 500 syklów srebra 
 
10. Jak tłumaczy się imię Sara?  
a) Królewna 
b) Księżniczka  
c) Królowa 
d) Wybrana 
 
11. Bóg, widząc zepsucie moralne ludzi na ziemi, rzekł: „Nie może pozostawać 

duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest istotą cielesną.” Po czym 
ograniczył lata życia człowieka. Do ilu lat Bóg ograniczył lata życia 
człowieka?  

a) 90 
b) 100 
c) 120  
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d) 150 
 
12. Kto pomógł Abramowi odbić bratanka Lota z rąk króla Kedorlaomera?  
a) Ariok, Ber, Birsza 
b) Peleg, Joktam, Eber 
c) Eszkol, Aner, Mamre  
d) Kenan, Jared, Magog 
 
13. Kto wyszedł do doliny Szawe na spotkanie Abrama powracającego po 

zwycięstwie nad Kedorlaomerem?  
a) Jego żona  - Saraj 
b) Żona Lota 
c) Kapłan Melchizedek  
d) Mieszkańcy Sodomy 
 
14. Jaką kwotę otrzymał  Abraham od Abimeleka, gdy ten „zwracał” mu Sarę? 

Owa zapłata była świadectwem jej niewinności.  
a) 1000 sztuk srebra  
b) 1000 syklów srebra  
c) 1000 sztuk złota 
d) 1000 syklów złota 

 
 

Zdania do uzupełnienia (15 – 17) 
Uzupełnij tekst, używając dokładnie takich samych określeń, jakie występują             
w Księdze Rodzaju  /V wydanie Biblii Tysiąclecia/. Za każdy poprawnie wpisany 
wyraz otrzymasz 1 pkt. 
 
15.  „Wtedy rzekł wąż do …………………..: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie 

Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam …………….. i 
tak jak Bóg będziecie znali ………………………. i …………………»”.  

 
16. «Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie 

będziesz więc odtąd nazywał się ………………………, lecz imię twoje 
będzie ……………………, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa 
narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie …………………………, tak że 
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staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie 
………………………….».  

 
17. «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ………….? Przecież 

gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz …………………..; jeżeli zaś nie 
będziesz dobrze postępował, ……………………….. leży u wrót i 
…………….. na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować».  

 
 
18.  Przyporządkuj opisy do wymienionych postaci. Za każdą poprawną 

odpowiedź otrzymasz 1 pkt. 
 
postać opis 

1. Adam A) „Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego 
narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo 
wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który 
będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, 
aby przestrzegając przykazań Pana postępowali 
sprawiedliwie i uczciwie” 

2. Ezaw  B) „był pierwszym mocarzem na ziemi.  Był on też 
najsławniejszym na ziemi myśliwym.”  

3. Kain C) „…stał się zręcznym myśliwym, żyjącym w polu.” 
4. Jakub  D) „A będzie to człowiek dziki jak onager: będzie on 

walczył przeciwko wszystkim i wszyscy - przeciwko 
niemu; będzie on utrapieniem swych pobratymców” 

5. Noe E) „…był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w 
namiocie”  

6. Abraham  F) „…zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna: 
Henoch.”  

7. Nimrod G) „…miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny 
do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set.” 

8. Izmael H) „…zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich 
zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w 
ofierze całopalnej na tym ołtarzu.”   

lub  „…człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością 
wśród współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem 



6 

 

żył…”   
lub „Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i 

trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął”  
 

1 - ……………. 
2 - …………… 
3 - ……………. 
4 - …………… 
5 - ……………. 
6 - ……………. 
7 - …………… 
8 - ……………. 

 
 
19.Uporządkuj niżej wypisane dzieła stworzone przez Boga wg kolejności, 
w jakiej są wymienione w pierwszym opisie stworzenia świata (Rdz 1). 
Wpisz w pustą rubrykę cyfry od 1do 8. Za każdą właściwą odpowiedź 
otrzymasz 1 pkt. 

 
Dzieło Numer wg kolejności 

Stworzenie człowieka  
Ptactwo  

Sklepienie w środku wód  
Trawy dające nasiona  

Ciała jaśniejące na sklepieniu nieba  
Powierzchnia sucha  
Zwierzęta pełzające  

Owoce, w których są nasiona  
 
 

Pytania z Księgi Rodzaju (20 – 29) 
Odpowiedz na pytania. Za każdą właściwą odpowiedź otrzymasz 1 pkt. 
 
20. Jak nazywa się „układ między Bogiem a ludźmi, z tym, że przeważa w 
nim miłosierna inicjatywa Boga”?  
……………………………………………………………………………………  
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21. Co oznacza mezopotamskie określenie „edin” ?  
…………………………………………………………………………………… 
 
22. Hagar, upokorzona przez Saraj, uciekła na pustynię. Tam rozmawiała z 
Panem o swym potomku. Jakie imię nadała Hagar przemawiającemu do niej 
Panu?  
…………………………………………………………………………………… 

 
23. Zgodnie z jakim starożytnym prawem niepłodna Saraj oddaje swoją 
niewolnicę Abramowi, by z niej mieli dzieci?  
…………………………………………………………………………………… 
 
24. Kto był ojcem Enosza?  
…………………………………………………………………………………… 

 
25. W jakim kraju znajduje się Kiriat – Arba, miejscowość, w której zmarła 
Sara?  
…………………………………………………………………………………… 
 
26. Na co cierpiały kobiety mieszkające w domu Abimeleka?  
…………………………………………………………………………………… 

 
27. Po narodzinach Izaaka Abraham oddalił Hagar i Izmaela. Podaj dokładną 
nazwę miejsca, w którym zamieszkał Izmael.  
…………………………………………………………………………………… 

 
28. Po upadku pierwszych ludzi Bóg sporządził dla nich odzienie. Z czego 
było wykonane?  
…………………………………………………………………………………… 

 
29. W jaki sposób zostali ukarani mieszkańcy Sodomy, którzy przyszli do 
domu Lota, by „obcować” z jego gośćmi?  
…………………………………………………………………………………… 
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Pytania z lektury (30 – 33) 
Za każdą właściwą odpowiedź otrzymasz 2 pkt. 
 
30. Bóg udzielił człowiekowi władzy nad zwierzętami. W jakiej czynności 
przejawia się ta władza?  
……………………………………………………………………………………  

 
31. Poemat o Gilgameszu oraz Opowieść o Adapie porusza problem dążenia 
człowieka do „bycia podobnym bogom”. Co w obu tych utworach oznacza 
stwierdzenie „bycie podobnym bogom”?  

……………………………………………………………………………………  
 

32. Sumeryjskie słowo ti oznacza żebro. Podaj drugie znaczenie tego słowa. 
…………………………………………………………………………………… 

 
33. Jedna z opowieści zawartych w Księdze Rodzaju posłużyła za podstawę 
zasady prawnej mówiącej o odrębności rodzin ludzkich. O której opowieści jest 
mowa? 
……………………………………………………………………………………  
 


