
KONKURS BIBLIJNY
EWANGELIA ŚWIĘTEGO JANA

 
1. Czyim synem według tradycji był Jan? 
a) Zebedeusza i Salome 
b) Zebedeusza i Sary 
c) Zacheusza i Salome

2. W obradach jakiego soboru brał udział Jan Ewangelista? 
a) Pierwszego betlejemskiego
b) Pierwszego jerozolimskiego 
c) Pierwszego watykańskiego

3. O której godzinie dwaj uczniowie poszli i zobaczyli, gdzie mieszka Nauczyciel 
a) ok.  szóstej
b) ok.  dziesiątej
c) ok.  jedenastej 
1,39

4. Kto jeszcze oprócz Filipa pochodził z Betsaidy? ...................................................
….................................................................................................................................
1,44

5. Ile miar mogła pomieścić każda stągiew kamienna?
a) trzy lub cztery 
b) dwie lub trzy 
c) pięć lub sześć
2,6

6. Z którego psalmu pochodzi cytat; : „Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie”?
a) Ps. 51
b) Ps. 10
c) Ps. 63

7. Uzupełnij cytat:
„Każdy bowiem kto się ........................ nieprawości nienawidzi ..................... i nie 
zbliża się do światła, aby nie .............................. jego uczynków”.
3,20

8. Ile dni Jezus pozostał u Samarytan po spotkaniu z Samarytanką?
a) trzy
b) siedem 
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c) dwa
4,40

9. Ilu mężów miała samarytanka? 
a) 8 
b) 5 
c) 2
4,18

10. W ile krużganków była zaopatrzona sadzawka Owcza?
a) 4
b) 5 
c) 6
5,2

11. W jakim mieście Jezus wygłosił mowę eucharystyczną?
a) Kafarnaum 
b) Sychar 
c) Jerozolima
6,59

12. Ile stadiów upłynęli uczniowie, gdy zobaczyli Jezusa kroczącego po Jeziorze?
a) ok. 12 lub 16 stadiów 
b) ok. 25 lub 30 stadiów 
c) ok. 25 lub 40 stadiów
6, 19

13. Kiedy przybył Jezus do świątyni i nauczał?
a) na początku świąt
b) w połowie świąt 
c) na końcu świąt
7, 14

14. Co powiedzieli Żydzi, gdy Jezus powiedział: „Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie 
możecie”
a) czyżby miał sam siebie zabić 
b) czyżby miał nas zostawić 
c) czyżby miał iść do Ojca swego
8,21-22

15. Jaka była pora roku, gdy obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia 
świątyni?
a) wiosna 
b) lato 
c) jesień
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d) zima
10,22

16. Uzupełnij cytat: wypowiedziany, gdy uczniowie powiedzieli „Rabbi dopiero
co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?”
„Czyż dzień nie liczy ......................... godzin? Jeżeli, ktoś chodzi za ...................., 
nie potyka się, ponieważ widzi ................... tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi 
w nocy, potknie się, ponieważ brak mu ...............................”
11,9-10

17. Od kiedy Jezus nie występował otwarcie, publicznie wśród Żydów? 
.....................................................................................................................................
11,53-54

18. Ile wynosił funt?
a) ok. 300 g 
b) ok. 325 g 
c) ok. 420 g

19. Co podniósł ten, kto spożywa chleb z Jezusem?
a) swoją piętę
b) swoją nogę
c) swoją rękę
13,18

20. Co miał na myśli Jezus mówiąc do apostołów, że Duch Prawdy ma przekonać 
o grzechu, sprawiedliwości i sądzie?
- o grzechu .................................................................................................................
- o sprawiedliwości ....................................................................................................
- o sądzie ....................................................................................................................
16,9-11

21. O jakiej porze dnia zaprowadzono Jezusa od Kajfasza do Piłata?
a) wczesnym rankiem 
b) wieczorem 
c) w nocy
18,28

22. W jakim języku napisano nad głową Jezusa na krzyżu „Jezus Nazarejczyk – 
król żydowski”
a) w łacińskim, armejskim, greckim 
b) w hebrajskim, łacińskim, greckim 
c) w greckim, armejskim, hebrajskim
19,19-21
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23. Co przyniósł Nikodem na pogrzeb Jezusa? .........................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
19,39

24. Kto poprosił Piłata o ciało Jezusa?
a) Nikodem 
b) Filip 
c) Józef z Arymatei
19,38

25. Który z apostołów był nazwany „Didymos”
a) Tomasz
b) Piotr 
c) Filip
21,2
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