KOD
UCZNIA

BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY
„Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE”
Etap wojewódzki - 14 kwietnia 2021 r.

I sprawdzający
II sprawdzający
Ostateczna
liczba punktów

Drogi Młody Przyjacielu!
Witamy Cię serdecznie w trzecim etapie Biblijnego Konkursu Tematycznego
ze znajomości Ewangelii wg św. Łukasza.
1. Przed Tobą 36 zadań konkursowych. Sprawdź, czy arkusz zadań zawiera 7 stron.
2. Na rozwiązanie zadań masz 60 minut. Komisja konkursowa na 10 minut przed zakończeniem
czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przypomni Ci o konieczności sprawdzenia, czy
wszystkie odpowiedzi zostały właściwie zaznaczone.
3. Pisz czytelnie, używając pióra/długopisu z granatowym lub czarnym tuszem.
4. Nie używaj korektora, ołówka lub zmazywalnych przyborów piśmienniczych.
5. Kratki zamieszczone obok zadań, przeznaczone są dla osób sprawdzających Twoją pracę - prosimy
w te miejsca nic nie wpisywać.
6. Pytania od 1 do 24 dotyczą tekstu Ewangelii wg św. Łukasza wraz ze Wstępem, przypisami
i odniesieniami do Słownika. Pytania od 25 do 27 zostały sformułowane w oparciu o informacje
zawarte w komentarzach „Biblia dla każdego”. Pytania od 28 do 36 dotyczą lektury A. Grüna
„Ewangelie”.
7. W zadaniach od 1 do 8 – tylko jedna odpowiedź (a, b, c lub d) jest prawidłowa. Zaznacz znakiem
X odpowiednią literę.
8. Jeśli stwierdzisz, że zaznaczyłeś/aś błędną odpowiedź, otocz ją kółkiem, a następnie zaznacz
znakiem X inną literę.
9. Pytania od 9 do 36 są otwarte. Starannie zapisz poprawną odpowiedź. Nieczytelność zapisu
uniemożliwi przyznanie punktów.
10. Pracuj samodzielnie. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym
uczestnikom spowoduje, że zostaniesz wykluczony/a z udziału w Konkursie.
11. Łączna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 80.

Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże – Organizatorzy.
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Pytania do Ewangelii wg św. Łukasza
(Wstęp, Treść, przypisy i odniesienia do Słownika)
1. W synagodze w Nazarecie Jezus mówi: „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”.
Podaje następnie przykłady cudów dokonanych za sprawą dwóch wielkich proroków.
Wskaż ich imiona: (1 pkt)
a) Izajasz, Jan Chrzciciel
b) Eliasz, Mojżesz
c) Izajasz, Eliasz
d) Eliasz, Elizeusz
2. Do kogo Jezus mówi, będąc w łodzi na jeziorze Genezaret: „Wypłyń na głębię…”? (1 pkt)
a) do Jana
b) do Andrzeja
c) do Szymona
d) do Jakuba
3. „Dawajcie, a będzie wam dane”. Jaką miarę otrzymamy w zamian za to, co dajemy innym? (1 pkt)
a) dobrą, ubitą, utrzęsioną czterokrotnie
b) stokrotną, utrzęsioną i wypełnioną po wszystkie lata
c) bogato wypełnioną, ubitą i utrzęsioną po brzegi
d) dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi
4. Ile rozmnożeń chleba opisuje św. Łukasz? (1 pkt)
a) jedno
b) dwa
c) trzy
d) nie opisuje żadnego
5. Jezus zaleca 72 uczniom, aby nikogo w drodze nie pozdrawiali. Wskaż czym mógł się
sugerować Jezus: (1 pkt)
a) tym, że byli to dla nich obcy ludzie
b) tym, że pozdrawia się tylko Żydów
c) tym, że wiązało się to z kosztowną ucztą
d) tym, że pozdrowienia na Wschodzie zabierają dość dużo czasu
6. Jaki los spotka Kafarnaum, według słów Jezusa? (1 pkt)
a) nie pozostanie na nim kamień na kamieniu
b) zejdzie do Otchłani
c) będzie wyniesione aż do nieba
d) nawróci się siedząc w worze i popiele
7. Gdzie schował swoją minę ten sługa z przypowieści, który nie uzyskał żadnych obrotów? (1 pkt)
a) trzymał ją zawiniętą w chustce
b) zakopał ją w ziemi
c) schował ją pod kamieniem
d) schował do swojej skrzyni
8. Jaki napis był umieszczony nad Jezusem na krzyżu? (1 pkt)
a) „To jest Król żydowski”
b) „Jezus Nazarejczyk Król żydowski”
c) „To jest Jezus Król żydowski”
d) „Król żydowski”
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9. Jan w języku hebrajskim to Jochanan. Co oznacza to imię ? (1 pkt)
……………………………………………………………………………………………………
10. Po ukończeniu ilu lat, według powszechnie zachowywanego zwyczaju, chłopiec był
zobowiązany do przestrzegania Prawa? (1 pkt)
……………………………………………………………………………………………………
11. Jak miał na imię człowiek, wspomniany przez Jezusa, który gdy poczuł głód: „…wszedł
do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom.”? (1 pkt)
……………………………………………………………………………………………………
12. Podaj nazwę zwierzęcia, do którego Jezus porównał Heroda: (1 pkt)
……………………………………………………………………………………………………
13. Dlaczego wypasanie świń było zajęciem hańbiącym i poniżającym według Żydów?
(1 pkt)
…………………………………………………………………………………………………..
14. Jak nazywało się żydowskie stronnictwo religijno – polityczne, które odrzucało wiarę
w zmartwychwstanie? (1 pkt)
…………………………………………………………………………………………………..
15. Na dziedzińcu domu najwyższego kapłana Piotr zaprzeczał, że jest uczniem Jezusa.
Dlaczego trzecia osoba twierdziła, że był on razem z Jezusem? (1 pkt)
………………………………………………………………………………………………….
16. Co dokładnie odpowiedział Jezus na pytanie Piłata: „Czy ty jesteś Królem żydowskim?”
(1 pkt)
…………………………………………………………………………………………………..
17. Za jakie przestępstwa został uwięziony Barabasz? (2 pkt)
…………………………………………………………………………………………………..
18. Czego alegorią są drzewa, o których Jezus mówił do płaczących kobiet w czasie Drogi
Krzyżowej: „Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią to cóż się stanie z suchym?” ? (2 pkt)
…………………………………………………………………………………………………..
19. Św. Łukasz zapisał, że kiedy Jezus został pochowany w grobie „szabat zaczynał jaśnieć”.
Co było źródłem tego światła? (1 pkt)
…………………………………………………………………………………………………..
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20. Św. Łukasz, wymieniając apostołów wybranych przez Jezusa, podkreśla ich pokrewieństwo np.
Andrzej był bratem Szymona. Napisz, czyimi synami byli apostołowie:
(1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź; w sumie 2 pkt)
Jakub – syn ……………………………………………………
Juda – syn …………………………………………………….
21. Przyporządkuj osoby do odpowiednich miejsc, wpisując obok cyfr właściwe litery.
Odpowiedzi wpisz w tabelce poniżej. (po 1 pkt za każde prawidłowe
przyporządkowanie; w sumie 6 pkt).
Osoba
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miejsce

Symeon
Zacheusz
Setnik, pan chorego sługi
Legion (zły duch)
10 trędowatych
Kleofas

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Jerycho
Kafarnaum
Jeruzalem
Pogranicze Samarii i Galilei
Emaus
Kraj Gergezeńczyków

Odpowiedzi:
Osoba

Miejsce (wpisz
właściwą literę)

Uzyskane
punkty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
22. Uzupełnij tekst Ewangelii wg św. Łukasza, wpisując brakujące słowa : (po 2 pkt za każdy cytat; w
sumie 6 pkt)

a) „Była tam również prorokini Anna, córka ……………….…………………..
z pokolenia ……………………………………….., bardzo podeszła w latach. ”
b) „Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego ……………………………,
który się nawraca, niż z ……………………………………...sprawiedliwych, którzy nie
potrzebują nawrócenia”.
c) „Nikt nie zapala …………………..i nie umieszcza jej w ukryciu ani
pod ………………...., lecz na świeczniku, aby jej blask widzieli ci, którzy wchodzą.”
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23. Rozpoznaj przypowieść. Wpisz jej tytuł obok cytatu. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; w sumie
5 punktów)
Tytuł przypowieści

Cytat

Punkty

a) „Uczyń mnie choćby jednym z najemników.”
b) „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś
swoje dobra.”
c) „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz,
ja oddam tobie.”
d) „Pewien bogaty człowiek miał rządcę.”
e) „Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się
do dalekiego kraju (...)”
SUMA PUNKTÓW
24. Zacytuj trzy zdania, które Jezus wypowiedział na krzyżu, według Ewangelii św. Łukasza (2 pkt za
każdą prawidłową odpowiedź; w sumie 6 pkt).
a)…………………………………………………………………………………….
b)…………………………………………………………………………………….
c)...…………………………………………………………………………………..

Pytania do lektury Biblia dla każdego t. IX
25. Św. Łukasz porównuje „dni Syna Człowieczego” do losów dwóch patriarchów, które uznawano
w tradycji żydowskiej za modelowe dla interwencji Boga na rzecz sprawiedliwych i surowej kary dla
bezbożników. Podaj ich imiona: (2 pkt)
…………………………………………………………………………………………………
26. Jak nazywał się poeta, który określił św. Łukasza „sławiącym Chrystusową łagodność”?
(1 pkt)
…………………………………………………………………………………………………
27. Podaj przykład dzieła sztuki (tytuł i autor) zainspirowanego przypowieścią o synu
marnotrawnym. (2 pkt)
…………………………………………………………………………………………………..
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Pytania do lektury Ewangelie A. Grün

28. Jakim greckim słowem Ewangelista Łukasz zastąpił Mateuszowe słowo „ofeilemata” (winy, długi)
w jego wersji modlitwy „Ojcze nasz”? Napisz słowo oraz podaj jego znaczenie. (2 pkt)
…………………………………………………………………………………………………
29. Jakie zalecenie dla chrześcijan, dotyczące modlitwy „Ojcze nasz”, wymienia „Didache”,
dzieło z końca I wieku? (2 pkt)
………………………………………………………………………………………………….
30. Św. Łukasz ukazuje Jezusa jako wzór modlitwy. Autor lektury przywołuje fragmenty
Ewangelii, opisujące sytuacje, w których Jezus się modli. Wymień pięć z nich. (2 pkt za
każdą prawidłową odpowiedź; w sumie 10 pkt)
a) …………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………
e) ……………………………………………………………………………………

31. Jezus na krzyżu modlił się słowami Psalmu 31. Jakie charakterystyczne słowo dodał do tekstu Psalmu?
(1 pkt)
……………………………………………………………………………………………………
32. Który Psalm przytacza św. Piotr w kazaniu zielonoświątkowym, uzasadniając
Zmartwychwstanie Jezusa? (2 pkt)
…………………………………………………………………………………………………
33. Centralne pojęcie Łukaszowej teologii Zmartwychwstania, to greckie słowa „Archegos tes
zoes”, dwukrotnie wspomniane w lekturze A. Grüna. Co znaczą te słowa? (2 pkt)
…………………………………………………………………………………………………..
34. Jaka miejscowość łączy wydarzenia wielkanocne opisane w Ewangelii wg św. Łukasza?
Podaj nazwę tej miejscowości. (1 pkt)
…………………………………………………………………………………………………..

Strona 6 z 7

35. Ewangelista Łukasz wydarzenia wielkanocne zamyka w trzech obrazach, które ujmują tajemnicę
Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. Do jakich wydarzeń nawiązuje autor lektury? (2 pkt za każdą
prawidłową odpowiedź; w sumie 6 pkt)
a) …………………………………………………………………………………...
b) …………………………………………………………………………………...
c) …………………………………………………………………………………...

36. W jaki sposób św. Augustyn symbolicznie interpretował dary, które ojciec daje proszącemu synowi?
(1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź; w sumie 3 pkt)
a) chleb - ………….……..………………………
b) ryba - …………………………………………
c) jajko - ………………………………………...
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