
BOGOWIE I LUDZIE

test sprawdzajacy dla klasy V

1. Najwyższym bogiem w wierzeniach Egipcjan był:

a/ Ozyrys
b/ Zeus
c/ Re
d/ Amon

2. Wielobóstwo to:

a/ wiara w jednego boga
b/ bóg o wielu twarzach
c/ życie pozagrobowe
d/ wiara w wielu bogów

3. Do podanych pojęć przyporządkuj odpowiednie określenia:

a/ sfinks 1. Opowieść o bogach i bohaterach
b/ kapłan 2. Grobowiec faraona
c/ mit 3. Dziesięć Przykazań
d/ Dekalog 4. Opiekował się świątynią

5. Posąg lwa z ludzką twarzą

4. Twórcą „Iliady” i „Odysei” był:

a/ Achilles
b/ Homer
c/ Odyseusz
d/ Parys

5. Podstęp z „koniem trojańskim” wymyślił:

a/ Parys
b/ Achilles
c/ Eneasz
d/ Odys

6. Kamienne tablice z przykazaniami otrzymał od Boga:

a/ Jezus
b/ Mojżesz
c/ Abraham
d/ Homer

7. Rodzinna wyspa Odyseusza to:

a/ Italia
b/ Troja
c/ Cypr
d/ Itaka

8. Do podanych bogów przyporządkuj odpowiednie określenia:

a/ Atena 1. Bóg mórz
b/ Westa 2. Opiekun sztuki i poezji
c/ Hefajstos 3. Boski posłaniec
d/ Jowisz 4. Opiekunka ogniska domowego
e/ Apollo 5. Bóg ognia i kowali
f/ Merkury 6. Bogini mądrości

7. Bóg niebios



9. Siedzibą najważniejszych bogów greckich była:

a/ Olimpia
b/ Sparta
c/ góra Olimp
d/ Troja

10. Wskaż zdanie fałszywe:

a/ Achilles miałśmiertelną piętę
b/ Parys porwał Helenę i doprowadził do wojny
c/ Penelopa była wierną żoną Odysa
d/ Eneasz dotarł do Itaki po 10 latach

11. W I w. p. n. e. w Palestynie narodziła się i rozpowszechniła
nowa religia:

a/ judaizm
b/ islam
c/ chrześcijaństwo
d/ politeizm

12. Przywódcą największego powstania niewolników w Rzymie był:

a/ Konstantyn Wielki
b/ Spartakus
c/ Jowisz
d/ Homer

13. Wyznawców Jezusa nazywamy:

a/ judaistami
b/ poganami
c/ chrześcijanami
d/ muzułmanami

14. Połącz prawidłowo państwo z rzeką, nad którą leży:

a/ Palestyna 1. Eufrat
b/ Rzym 2. Nil
c/ Mezopotamia 3. Jordan
d/ Egipt 4. Dunaj

5. Tyber

15. Stolica starożytnej Palestyny to:

a/ Teby
b/ Jerozolima
c/ Nazaret
d/ Ateny

16. Wyznawcy judaizmu wierzą w jednego Boga, którego nazywają:

a/ Jezus
b/ Jahwe
c/ Allach
d/ Zeus

17. W 313 r. p. n. e. cesarz rzymski Konstantyn Wielki wydał
zarządzenie, na mocy którego:

a/ nastąpił koniec prześladowań chrześcijan
b/ zakazał głoszenia wiary chrześcijańskiej w państwie rzymskim
c/ zezwolił na swobodne wyznawanie religii chrześcijańskiej
d/ nakazał chrześcijanom opuścić cesarstwo rzymskie



18. Zasady wiary chrześcijańskiej zostały zawarte w:

a/ Starym Testamencie
b/ Torze
c/ Biblii
d/ Nowym Testamencie

19. Połącz prawidłowo pojęcia z określeniami:

a/ forum 1. Amfiteatr w Rzymie
b/ termy 2. Rynek grecki
c/ Koloseum 3. Główny plac rzymski
d/ Partenon 4. Łaźnie publiczne

5.Świątynia Ateny

20.Świątynię w Jerozolimie zbudowano za panowania króla
żydowskiego:

a/ Dawida
b/ Salomona
c/ Konstantyna
d/ Mojżesza

21. Połącz prawidłowo krainy z państwami, w których leżą:

a/ Mezopotamia 1. ZiemiaŚwięta
b/ Sparta 2. Attyka
c/ Rzym 3. Międzyrzecze
d/ Palestyna 4. Lakonia

5. Lacjum

22. Kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań Bożych
przechowywano w:

a/ Arce Przymierza
b/ świątyni
c/ Biblii
d/ synagodze

23. Symbolem religii chrześcijańskiej jest:

a/ gwiazda Dawida
b/ menora
c/ krzyż
d/ Pięcioksiąg Mojżeszowy

24.Żydowskie domy modlitwy to:

a/ kościoły
b/ zbory
c/ synagogi
d/ świątynie
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