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 BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY 

„Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE” 

Etap rejonowy – 3 lutego 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Drogi Młody Przyjacielu! 

Witamy Cię serdecznie w drugim etapie Biblijnego Konkursu Tematycznego  

ze znajomości Ewangelii według św. Marka. 

 

1. Przed Tobą 45 pytań konkursowych. Sprawdź, czy arkusz zadań zawiera 6 stron. 

2. Na rozwiązanie zadań masz 90 minut. 

3. Pisz czytelnie, używając pióra/długopisu z granatowym lub czarnym tuszem. 

4. Pamiętaj, aby nie używać korektora, ołówka lub innych 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 37 dotyczą tekstu Ewangelii wg św. Marka wraz z Wstępem, przypisami 

i odniesieniami do Słownika, natomiast pytania od 38 do 45 zostały sformułowane 

w oparciu o informacje zawarte w lekturze „Obyczaje krajów biblijnych”. 

7. W zadaniach od 1 do 11 – tylko jedna odpowiedź (a, b, c lub d) jest prawidłowa. Zaznacz 

znakiem X odpowiednią literę. 

8. Jeśli stwierdzisz, że zaznaczyłeś błędną odpowiedź, otocz ją kółkiem, a następnie zaznacz 

znakiem X inną literę. 

9. W zadaniach od 12 do 45 czytelnie zapisz odpowiedzi. W razie pomyłki, przekreśl błędny 

zapis, a poprawną odpowiedź napisz obok. 

10. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 

11. Pracuj samodzielnie. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym 

uczestnikom spowoduje, że zostaniesz wykluczony z udziału w Konkursie. 

12. Łączna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 65. 

 

Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże - Organizatorzy. 
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PYTANIA Z EWANGELII WG ŚW. MARKA 
 

1. Jaka myśl teologiczna dominuje w Ewangelii św. Marka? (1 pkt) 
a) Jezus kontynuuje nauczanie Jana Chrzciciela 
b) Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym  
c) Jezus jest potomkiem króla Dawida 
d) Jezus jest Bogiem i Człowiekiem  

 

2. Co powiedział „głos z nieba” po chrzcie Jezusa w Jordanie? (1 pkt) 
a) „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”  
b) „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”  
c) „To jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie”  
d) „Ten jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie”  

 

3. Kto wyprowadził Jezusa na pustynię? (1 pkt) 
a) zły duch  
b) Jan Chrzciciel  
c) Duch 
d) szatan 

 

4. Z jakim wydarzeniem św. Marek powiązał początek głoszenia Ewangelii przez Jezusa? (1 pkt) 
a) z wyjściem z Jordanu 
b) z uwięzieniem Jana 
c) z wyborem Apostołów  
d) z kuszeniem na pustyni  

 

5. Jakimi słowami Jezus zwrócił się do paralityka w Kafarnaum? (1 pkt) 
a) „Ja odpuszczam twoje grzechy” 
b) „Synu, odpuszczone są twoje grzechy” 
c) „Człowieku, odpuszczone są twoje grzechy” 
d) „Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy” 

 

6. Co zrobili w szabat uczniowie Jezusa, wzbudzając sprzeciw faryzeuszy? (1 pkt) 
a) uzdrowili chromego  
b) złowili ryby  
c) zerwali kłosy zbóż  
d) zgromadzili się wokół Jezusa  

 

7. Faryzeusze naradzali się ze zwolennikami Heroda przeciwko Jezusowi, by Go zgładzić. O którego 

Heroda chodziło? (1 pkt) 
a) Heroda Antypasa  
b) Heroda Wielkiego  
c) Heroda Agryppę 
d) Heroda Archelaosa 

 

8. Która z wymienionych przypowieści odnosi się wprost do Królestwa Bożego? (1 pkt) 
a) o lampie  
b) o ziarnku gorczycy  
c) o mierze  
d) o siewcy  

 

9. Którzy apostołowie towarzyszyli Jezusowi, gdy szedł do domu Jaira? (1 pkt) 
a) Piotr, jego brat Andrzej i Jan  
b) Piotr, Andrzej, Jakub i Jan  
c) Piotr i Jan  
d) Piotr, Jakub i Jan  

` 
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10. Kto zadał Jezusowi pytanie: Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? (1 pkt) 
a) arcykapłani i uczeni w Piśmie  
b) faryzeusze i uczeni w Piśmie  
c) faryzeusze i zwolennicy Heroda  
d) arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi  

 

11. Z ilu członków składał się Sanhedryn? (1 pkt) 
a) pięćdziesięciu 
b) sześćdziesięciu 
c) siedemdziesięciu 
d) osiemdziesięciu 

 

12. Jak inaczej nazywane było Jezioro Genezaret? Podaj dwie nazwy. (2 pkt.) 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Jaki grzech nie zostanie odpuszczony? (1 pkt) 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

14. Gdzie o swoim uzdrowieniu opowiadał opętany z kraju Gerazeńczyków? (1 pkt) 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Po czym Jezus poznał, że kobieta cierpiąca na krwotok dotknęła Jego płaszcza? (1 pkt) 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

16. Jezus podczas pierwszego rozmnożenia chleba polecił tłumom usiąść na zielonej trawie.  
W jakim czasie ma miejsce opisane wydarzenie? (1 pkt) 

 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

17. Zacytuj, jakie wyznanie uczynił Piotr wobec Jezusa pod Cezareą Filipową? (2 pkt) 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

18. Wymień imiona uczniów, którzy chcieli zasiąść w chwale po lewej i prawej stronie Jezusa?  
(2 pkt.) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

19. Gdzie wszedł Jezus po uroczystym wjeździe do Jerozolimy? (1 pkt) 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

20. Dlaczego rolnicy zabili syna właściciela winnicy? (1 pkt) 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

21. Przedstawiciele jakiego stronnictwa religijno-politycznego pytali Jezusa o małżeństwa kobiety 

z siedmioma braćmi? (1 pkt) 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Strona 4 z 6 
 

22. Jaką monetę kazał sobie przynieść Jezus, gdy zadano Mu pytanie o podatek?  
Podaj dwie dodatkowe informacje o tej monecie, zaczerpnięte ze Słownika. (3 pkt.) 

 

Nazwa monety…………………………………………………..……………………………… 
 

Informacje o monecie….……………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

23. Kto wie, kiedy wypełnią się słowa Jezusa dotyczące jego powtórnego przyjścia? (1 pkt) 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

24. Podaj nazwy dwóch powiązanych ze sobą świąt, obchodzonych od 14 dnia miesiąca Nisan przez 

Izraelitów (2 pkt.) 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

25. W czyim domu kobieta namaściła głowę Jezusowi olejkiem nardowym? Podaj imię 

i przydomek tej osoby. (1 pkt) 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

26. Ile razy Jezus wracał do śpiących apostołów w ogrodzie Getsemani? (1 pkt) 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

27. Jak Judasz nazwał Jezusa i co uczynił podczas pojmania? (2 pkt.) 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

28. Kim prawdopodobnie był młodzieniec odziany w prześcieradło, obecny podczas  
aresztowania Jezusa? (1 pkt) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

29. O co ostatecznie najwyższy kapłan oskarżył Jezusa? (1 pkt)  
 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

30. Jak nazywa się wnętrze pałacu, na które wyprowadzono Jezusa po ubiczowaniu? (1 pkt) 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

31. Ilu żołnierzy liczyła kohorta?  (1 pkt) 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

32. Jak mieli na imię synowie Szymona z Cyreny? (2 pkt.) 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Strona 5 z 6 
 

33. W jaki sposób żołnierze wyszydzili Pana Jezusa po skazaniu Go na ukrzyżowanie przez Piłata.  
Podaj cztery zachowania żołnierzy. (4 pkt.) 

 

………………………………………………            ……………………………………………  
 

………………………………………………            ……………………………………………  
 

 

34. Kto wypowiedział po śmierci Jezusa słowa: „Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym”?  
 (1 pkt) 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

35. Kto kupił płótno, w które zostało zawinięte ciało Jezusa? (1 pkt) 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

36. Kogo – według określenia Marka ewangelisty -  ujrzały kobiety w grobie Jezusa? (1 pkt) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

37. Uzupełnij cytaty: (za każdy poprawnie wpisany wyraz – 1 pkt; łącznie 6 pkt.) 
 

a) „Hosanna! …………………………………… Ten, który przychodzi w imię Pańskie.  

 

Błogosławione królestwo ojca naszego, ……………………………, które nadchodzi.  

 

Hosanna na wysokościach!”  

 

 

b) „ …………………….., Ojcze dla Ciebie wszystko jest możliwe,  

 

zabierz ten …………………………..... ode Mnie.” 

 

 

c) „ ………………………..na cały świat i głoście……………………………… wszelkiemu stworzeniu!”  

 

 

 

 

PYTANIA Z LEKTURY „OBYCZAJE KRAJÓW BIBLIJNYCH” 

 
 

38. Podaj dwa symboliczne znaczenia drzewa figowego? (2 pkt.) 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 

39. Jakie były dwa podstawowe rodzaje zbóż w starożytnej Palestynie? (2 pkt.) 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

40. Do czego używano ciernistych krzewów, które rosły obok pól, a czasem także wśród  
upraw? (1 pkt) 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
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41. Ile razy w ciągu roku zbiera się figi? (1 pkt) 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

 

42. Kiedy ma miejsce główny zbiór fig? (1 pkt) 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

43. Przed czym Jezus przestrzega, przeklinając drzewo figowe? (1 pkt)  
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

44. Wymień główne łowiska ryb w Palestynie? (2 pkt.) 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

45. Dopisz do podanych opisów nazwę rodzaju sieci rybackiej. (2 pkt.) 
 

a) „Sieć ręczna ma kolisty kształt, średnicę około pięciu metrów i drobne oczka.  

Na jej krawędzi umocowane są ciężarki, a do środka przywiązana jest długa lina.”  

 

………………………………………………………………………………………… 
 

b) „… ma kilkadziesiąt metrów długości i nieco ponad dwa metry szerokości. Z obu  

końców przyczepia się do niego liny, na krawędziach korki (…), a pośrodku ołowiane  

ciężarki (…)” 

 

………………………………………………………………………………………… 
 

  

  

  

  

  

  


