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Drogi uczniu! 
 

 Masz przed sobą test, który obejmuje umiejętności i wiadomości na temat Biblii i  korzystania z 
Niej. Składa się on z zadań otwartych i zamkniętych. W  zadaniach zamkniętych  jest jedna poprawna 
odpowiedź, podkreśl  ją. W zadaniach otwartych podaj odpowiedź wpisując ją w wykropkowane miejsce.  
Na rozwiązanie testu masz 40 minut. Czas! Start! Powodzenia! 
                       
 
 

„Niezapomniana przygoda z Biblią” 
 
 

Na jednej z lekcji katechezy  Krzysiu dowiedział się, że jest taka książka, która różni się od innych 
książek, że można ją odnaleźć przetłumaczoną na każdy język świata i można ją nazwać najpopularniejszą 
księgą na świecie.  
 

1. O jakiej księdze mówił ksiądz na religii?                                                                                                                          
a) Podręcznik do Historii, Encyklopedia Nauki, Słownik Teologiczny                        
b) Biblia, Pismo Święte, Dobra Nowina 
c) Słownik Wyrazów Obcych, Leksykon, Wielkie Dzieła Literatury Polskiej 

Chłopiec wiedział, że Pan Bóg pragnie, aby każdy człowiek, mógł Go poznać i pokochać. Doskonale wiedział 
kto napisał Biblię.  
 

2. Kto jest autorem Biblii?   
a) Pan Bóg i autorzy  natchnieni                                                                                  
b) Człowiek  
c) Apostołowie 

 
Koledzy Krzysia uważali, że Pismo Święte nie jest dla nich, że jest za trudne i nic z  niego nie rozumieją. 
Tymczasem nasz bohater wiedział,  że nie jest wcale tak jak oni mówią. 
 

3. Słowa Pisma Świętego kierowane są do: 
     a) do starszej młodzieży 
     b) do wszystkich ludzi 
     c) do kapłanów i sióstr zakonnych 
 

Krzyś uwielbiał słuchać opowiadań szczególnie tych, które miały miejsce dawno temu, np. o tym jak  
Mojżesz wyprowadził Izraelitów z niewoli. Interesowało go również to, co Jezus czynił dla ludzi, kiedy był 
człowiekiem. 

 
4. Z jakich części składa się Pismo Święte? 

Pismo Święte  składa się - ……………………………………………………… 
 

5. Wyja śnij co zawiera Pismo Święte Nowego  Testamentu? 
 

Pismo Święte Nowego Testamentu zawiera – ………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 Krzyś uświadomił sobie, że Pan Bóg chce dla człowieka jak najlepiej, dlatego z myślą o człowieku powstało 
Pismo Święte. 
 

6. Podaj dwa powody, dla których powstało Pismo Święte? 
         …………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………….. 
Bohater opowiadania będąc kiedyś w mieście wstąpił do księgarni i z przejęciem zaczął oglądać kolorowe  
książki, wśród nich była też  Biblia. Zrozumiał wtedy, że zanim  Księga ta znalazła się na sklepowej półce,  
musiała przejść pewne etapy powstania. 
 

7. Uporządkuj  etapy powstawania Pisma Świętego  według kolejności (odpowiednie literki wpisz w 
kratki obok) 

       a) spisanie przekazu ustnego czyli Tradycji Ustnej 
       b) życie Jezusa: Jego Słowa i czyny                                                                       



       c) przekazywanie ustne nauki Bożej  z pokolenia na pokolenie 
 
 Mały mądrala , będąc w Kościele i słuchając Ewangelii, zastanawiał się z jakich ksiąg właściwie składa się 
Pismo Święte. 
 
 

8. Pismo Święte Nowego Testamentu składa się z: 
a) Liturgii Słowa, Listów Apostolskich, Apokalipsy 
b) 4 Ewangelii, Eucharystii, Przeistoczenia, Apokalipsy 
c) 4 Ewangelii,  Dziejów Apostolskich, Listów Apostolskich, Apokalipsy 
 
9. Dopisz do nazwy księgi właściwy skrót, oraz wyjaśnij skrót biblijny. 
a) Ewangelia wg św. Łukasza   - ………………………………… 
b) Rz       -        …………………………………………………… 

 
10. Znajdź w Piśmie Świętym Nowego Testamentu podany fragment i wpisz: 
a) nazwę miasta, które tam się znajduje ( Dz 2, 5)  - …………………………….. 
b) imię, które tam występuje ( J 11, 11)   -    ……………………………………..   

 
Krzyś wiedział, że każda księga Pisma Świętego składa się z rozdziałów i wersetów. 
 

11. Ile rozdziałów  ma podana księga Nowego Testamentu:  
Drugi list do Tesaloniczan -  ………………………………. 
Bartek, brat Krzysia wpatrywał się w szopkę stojącą koło ołtarza i podziwiał postacie poustawiane wokół 

żłóbka.  
 

12. Patrząc na rysunek i wskaż właściwą odpowiedź: 
a) kto pierwszy z ludzi oddał pokłon Jezusowi? Zakreśl wybraną postać lub postacie na rysunku. 
b) Ilu mędrców przybyło do Dzieciątka ? – …………………………………… 
c)  Co prowadziło królów do Pana Jezusa? -……………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Przeczytaj podany fragment biblijny  Łk 15, 21 – 22 i własnymi słowami wyjaśnij  
znaczenie poniższych pojęć:  

a) syn marnotrawny   - ………………………………… 
b) przebaczający ojciec  -……………………………… 

 
14. Na poniższej mapce zaznacz: 
a) szlak podróży przebyty przez Maryję i Józefa idących na spis ludności 
b) właściwy kierunek z którego przybyli Trzej Królowie do miejsca narodzin Jezusa 
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