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Konkurs Wiedzy Biblijnej 

Ewangelia Według św. Marka 

„Sekret Mesjański” 

zasady: 

� zaznacz kółkiem prawidłową odpowiedź: a) lub b) lub c),  

� w drugiej część proszę wpisać brakujący wyraz 

� prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna, 

� odpowiedzi zaznaczamy długopisem  

 

Imi ę i nazwisko…………………………………………….. 

Klasa…………………………………………………………  

Szkoła……………………………………………………….. 

Czas pracy:………………………………………………….  

Początek…………………………………………………….. 

Koniec………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Test cz ęść pierwsza:  
1. Ewangelia według św. Marka rozpoczyna się od: 

a) zwiastowania Maryi 
b) wystąpienia Jana Chrzciciela 
c) narodzenia Jezusa 

 
2. Słowa "staniecie się rybakami ludzi" Jezus wypowiedział do: 

a) Szymona i Andrzeja 
b) Szymona i Jakuba 
c) Szymona i Piotra 

 
3. Jezus nakazywał złym duchom, które wypędzał z ludzi: 

a) głosić o Nim 
b) milczeć 
c) chwalić Boga 

 
4. Co oburzyło uczonych w Piśmie, którzy widzieli uzdrowienie paralityka: 

a) Ŝe Jezus odpuszcza grzechy 
b) Ŝe Jezus kaŜe nosić choremu cięŜkie łoŜe 
c) Ŝe Jezus uzdrawia w szabat 

 
5. Przydomek "Boanerges", który nadał Jezus Jakubowi i Janowi oznacza: 

a) gorliwi bracia 
b) synowie gromu 
c) błogosławieni 

 
6. O jakim grzechu mówi Jezus, Ŝe nigdy nie zostanie odpuszczony: 

a) krzywoprzysięstwo 
b) zabójstwo 
c) bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu 

 
7. W przypowieści o siewcy nie ma mowy o tym, Ŝe ziarno padło na: 

a) trawę 
b) miejsce skaliste 
c) drogę 

 
8. Przed uciszeniem burzy na jeziorze Jezus: 

a) spał 
b) modlił się 
c) chodził po wodzie 

 
9. Kobieta, która została uzdrowiona, gdy z wiarą dotknęła płaszcza Jezusa cierpiała na: 

a) trąd 
b) gorączkę 
c) krwotok 
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10. Według Ewangelii św. Marka Jezus zapowiada uczniom swoją mękę:                            

a) jeden raz 
b) dwa razy 
c) trzy razy 

 
11. Niewidomy pod Jerychem, który wołał Jezusa by się nad nim ulitował to: 

a) Bartymeusz 
b) Tymeusz 
c) Tymoteusz 

 
12. Witający Jezusa wjeŜdŜającego do Jerozolimy wołali: 

a) Na krzyŜ z Nim 
b) alelluja 
c) hosanna 

 
13. Jezus przepędził przekupniów z: 

a) Jerozolimy 
b) świątyni Jerozolimskiej 
c) drogi do Jerozolimy 

 
14. Jezus obserwując wrzucających do skarbony stwierdził, Ŝe: 

a) najwięcej wrzuciła uboga wdowa 
b) najwięcej wrzucił uczony w Piśmie 
c) najwięcej wrzucił celnik 

 
15. Jezus powiedział, Ŝe o dniu lub godzinie przyjścia Syna Człowieczego w chwale wie: 

a) tylko Ojciec 
b) aniołowie 
c) wybrani ludzie 

 
16. Przed pojmaniem Jezus modlił się w ogrodzie: 

a) Golgota 
b) figowym 
c) Getsemani 

 
17. Po modlitwie w ogrodzie przed męką Jezus mówi, Ŝe zostanie wydany w ręce: 

a) śydów 
b) Rzymian 
c) grzeszników 

 
18. Piotr po wyparciu się Jezusa: 

a) wybuchnął płaczem 
b) uciekł z dziedzińca pałacu 
c) poszedł porozmawiać z Arcykapłanem 

 
19. Św. Marek pisze, Ŝe ukrzyŜowano Jezusa na miejscu nazwanym: 

a) Kalwaria 
b) Golgota 

   c) Synaj 

Test cz ęść druga:  
 
20.  « Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś             

 nas zgubić. Wiem, kto jesteś: …………………………». 
 
22. « Czas się wypełnił i bliskie jest …………………………. 

 Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! » 
 
23. « Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, 

 …………………………, ale o tym, co ludzkie ». 
 
24. « CóŜ bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, 

 a ………………………… utracić? » 
 
25. « Nauczycielu dobry, …………………………, aby osiągnąć Ŝycie 

 wieczne?» 
 
26. « Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie 

 wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skaŜą Go                  
 na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, 
 ubiczują i zabiją, a po …………………………». 

 
27. « Wiecie, Ŝe ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je,              

 a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między 
 wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech 
 będzie ………………………… ». 

 
28. « Piłat ponownie ich zapytał: CóŜ więc mam uczynić z tym, którego 

 nazywacie Królem śydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: 
 …………………………». 

 
29. « O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, 

 Eloi, lema sabachthani», to znaczy: ………………………………… 
 …………? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, 
 woła Eliasza». 

 
30. « I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

 wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie ……………, będzie 
 zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony ». 
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Wskazówki dla przeprowadzaj ących test:  
 

� Bardzo prosz ę pomóc uczestnikom w przestrzeganiu 
zasad umieszczonych w pocz ątkowej cz ęści testu.  
 
� Bardzo prosz ę, by godzin ę zakończenia testu wpisywa ć 
osobi ście, ułatwi to pa ństwu jego ocen ę. 
 
Przypominam zasad ę oceniania:  
 
� Za kaŜdą prawidłow ą odpowied ź naleŜy przyzna ć jeden 
punkt, za brak rozwi ązania, częściowe rozwi ązanie, brak 
odpowiedzi, odpowied ź bez jej uzasadnienia nie przyznaje si ę 
punktu.  
 
� Jeśli wi ęcej ni Ŝ pięciu uczniów mogłoby wej ść do 
reprezentacji gimnazjum, o wygranej decyduje szybko ść 
wykonanych zada ń, prosimy zatem oblicza ć czas pracy 
uczniów i zaznacza ć na karcie konkursu. 
 
� Przewidziany czas rozwi ązywania testu to 60 minut. 
 
 
Reprezentacje szkoln ą prosimy zgłasza ć do dnia 16. 11. 2007  

Na etap miedzy szkolny zapraszamy dnia 23.11. 2007,  godzina 

9.00. Na etap mi ędzyszkolny prosz ę przygotowa ć takŜe wiedzę 

z lektury „Klucz do Biblii”.  

 
śyczę wszystkim miłej podró Ŝy po Ewangelii św. Marka  
 
 
 
 

 
Rozwiązania :   
pierwsza część testu została zaczerpnięta z propozycji na stronie 
internetowej www.natan.pl 

 
Część pierwsza: 
1. b 
2. a 
3. b 
4. a 
5. b 
6. c 
7. a 
8. a 
9. c 
10. c 
11. a 
12. c 
13. b 
14. a 
15. a 
16. c 
17. c 
18. a 
19. b 

 
Część druga:   
20. Święty BoŜy 
21. Królestwo BoŜe 
22. co BoŜe 
23. swoją duszę 
24. co mam czynić 
25. trzech dniach zmartwychwstanie 
26. sługą waszym 
28. «UkrzyŜuj Go!» 
29.  BoŜe mój, BoŜe mój, czemuś Mnie opuścił 
30. chrzest 


