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MAŁOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY 
dla uczniów szkół podstawowych 

 

ETAP SZKOLNY – 26.10.2010 
 

 
 
Drogi Uczestniku Konkursu Biblijnego! 
 

1. Przed Tobą 23 zadania konkursowe. 
2. Na rozwiązanie  testu masz 45 minut.  
3. Pracuj uwaŜnie, uŜywając jedynie pióra lub długopisu. Odpowiedzi udzielane przy 

uŜyciu ołówka nie będą oceniane. 
4. Pamiętaj, aby nie uŜywać korektora. Błędną odpowiedź przekreśl i zastąp poprawną. 
5. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 
6. Staraj się, aby Twoja praca była czytelna. 
7. Nie zapominaj o napisaniu pełnych odpowiedzi słownych. 
8. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, spowoduje 

wykluczenie Cię z udziału w Konkursie. 
śyczymy Ci powodzenia! Szczęść BoŜe! 

 
 
 

1. W jakich latach, według informacji zawartych we wstępie, została prawdopodobnie 
zredagowana Ewangelia św. Marka? /uzupełnij wpisując właściwe liczby/ (1 p.) 

między rokiem …………… a ………………………. 
2. Czym, oprócz miodu leśnego, Ŝywił się Jan Chrzciciel, gdy przebywał na pustyni? (1 p.) 

…………………………………………………………………………….. 
3. Podaj imię ojca Jakuba i Jana, jednych z pierwszych uczniów powołanych przez 

Jezusa. (1 p.) 
………………………………………………………………………………. 

4. Podaj nazwę miejscowości w Galilei, gdzie Jezus rozpoczynając swoją działalność 
nauczał w szabat w synagodze. (1 p.) 
………………………………………………………………………………… 

5. Podaj imię „brata Szymonowego”, jednego z dwóch braci, których Jezus powołał jako 
pierwszych. (1 p.) 
………………………………………………………………………………… 

6. Ilu ludzi przyniosło paralityka do Jezusa? (1 p.) 
………………………………………………………………………………… 
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7. Podaj uŜytą przez św. Marka nazwę miejsca, w którym przebywał Lewi, gdy Jezus go 
powołał. (1 p.) 
…………………………………………………………………………………. 

8. Co oznacza przydomek „Boanerges”, który nadał Jezus Janowi i Jakubowi? (1 p.) 
…………………………………………………………………………………. 

9. Podaj imię przełoŜonego synagogi, który prosił Jezusa o uzdrowienie umierającej 
córeczki. (1 p.) 
…………………………………………………………………………………. 

10.  Co oznacza słowo „Effatha” , które wypowiedział Jezus przy uzdrawianiu 
głuchoniemego? (1 p.) 
…………………………………………………………………………………. 
 
 
W pytaniach nr 11-20 zaznacz właściwą odpowiedź /tylko jedna jest poprawna/: 
 

11. Jaki pierwszy cud Jezusa opisał św. Marek w swojej Ewangelii? (1 p.) 
a) uzdrowienie trędowatego 
b) uzdrowienie opętanego 
c) uzdrowienie paralityka 

12. Z którymi uczniami przyszedł Jezus do domu Piotra? (1 p.) 
a) Filipem i Bartłomiejem 
b) Janem i Jakubem 
c) Tadeuszem i Szymonem Gorliwym 

13. Kto wypowiedział słowa „Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe 
duchy”? (1 p.) 

a) uczeni w Piśmie 
b) faryzeusze  
c) rodacy Jezusa 

14. Jak nazywało się miejsce po drugiej stronie jeziora, gdzie Jezus uzdrowił opętanego? (1p.) 
a) kraj Gerazeńczyków 
b) kraj Gehenny 
c) kraj Garizim 

15. Ile koszów ułomków zebrano po pierwszym rozmnoŜeniu chleba? (1 p.) 
a) 7 
b) 10 
c) 12 

16. Kiedy Jezus ostrzegał uczniów przed „kwasem faryzeuszów”? (1 p.) 
a) po pierwszym rozmnoŜeniu chleba 
b) po drugim rozmnoŜeniu chleba 
c) po rozesłaniu Dwunastu 

17. Z kogo uczniowie Jezusa nie mogli wyrzucić „ducha niemego”? (1 p.) 
           a) z głuchoniemego 
           b) z epileptyka  
           c) z trędowatego 
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18.  Jakie wydarzenie miało miejsce w domu Szymona Trędowatego w Betanii? (1 p.) 
a) namaszczenie 
b) ustanowienie Eucharystii 
c) przepowiednia zaparcia się Piotra 

19. Jakie postacie ze Starego Testamentu ukazały się i rozmawiały z Jezusem w czasie 
przemienienia? (1 p.) 

a) Abraham i MojŜesz 
b) Eliasz i MojŜesz 
c) Izajasz i MojŜesz  

20. Ile razy Jezus zapowiadał uczniom swoją mękę i zmartwychwstanie? (1 p.) 
a) 2 
b) 3 
c) 4 

21. Do podanych w tabeli cytatów z Ewangelii św. Marka dopisz, określając moŜliwie 
najdokładniej, osobę (osoby), która (-e)  wypowiedziała (-y) te słowa: (5 p.)  

NR CYTAT OSOBA/OSOBY 

A.  „Jan Chrzciciel powstał z martwych i 
dlatego moce cudotwórcze działają w 
nim”  

 

B.  „Daj nam, Ŝebyśmy w Twojej chwale 
siedzieli jeden po prawej, a drugi po 
lewej Twej stronie”. 

 

C.  „Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? 
Dziecko nie umarło, tylko śpi”  

 

D.  „Dlaczego Twoi uczniowie nie 
postępują według tradycji starszych, 
lecz jedzą nieczystymi rękami?” 

 

E.  „Tak, Panie, lecz i szczenięta pod 
stołem jedzą okruszyny po dzieciach” 

 

 

22. W poniŜszym zadaniu, na podstawie cudów opisanych w Ewangelii św. Marka podaj 
moŜliwie najdokładniej nazwę geograficzną miejsca, w którym Jezus uzdrowił daną osobę.  

a. teściowa Piotra: (1 p.) 

……………………………………………………………………………………. 

b. córka Syrofenicjanki: (1 p.) 

…………………………………………………………………………………… 
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c. niewidomy Bartymeusz: (1 p.) 

…………………………………………………………………………………… 

d. głuchoniemy: (1 p.) 

……………………………………………………………………………………  

e. paralityk: (1 p.) 

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

23. W poniŜszym zadaniu określ, czy treść zawarta w zdaniu utworzonym na podstawie 
treści Ewangelii św. Marka jest prawdziwa czy błędna. Wpisz obok w tabeli: „TAK ” jeśli 
uwaŜasz, Ŝe to prawda lub „NIE ” jeśli uwaŜasz, Ŝe informacja jest błędna ( 10 p.) 

 

A Jezus rozpoczął swoją działalność od Galilei.    

B W Ewangelii św. Marka mamy jeden opis uzdrowienia opętanego.   

C Jezus uzdrowił człowieka z uschłą ręką w synagodze.  

D Wyboru Dwunastu uczniów dokonał Jezus na równinie.  

 

E Słowa: „Chcę, Ŝebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela” 
zostały wypowiedziane przez Herodiadę do króla Heroda w czasie wydanej 
przez niego uczty. 

 

 

F Na uczcie w Betanii u Szymona Trędowatego kobieta wylała olejek 
nardowy na nogi Jezusa. 

 

G Pytanie: „Czy Ty jesteś królem Ŝydowskim?” skierował do Jezusa 
najwyŜszy kapłan w czasie przesłuchania. 

 

 

H Po śmierci Jezusa setnik wypowiedział słowa: „Istotnie, ten człowiek był 
Synem BoŜym”. 

 

 

I W Ewangelii św. Marka występują dwa opisy uzdrowień niewidomych.  

J Ewangelia św. Marka kończy się opisem spotkania kobiet z młodzieńcem 
przy pustym grobie Jezusa.  

 

  

 

 


