
BIBLIA I PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNE 

KLASA 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA 
 

1. Pismo Święte to: 

a) zbiór 72 ksiąg   

b) Nowy i Stary Testament 

c) 44 księgi Starego Testamentu  

d) księga Nostradamusa 

 

2. Autorem Pisma  Świętego jest: 

a) człowiek piszący pod natchnieniem Ducha Świętego 

b) Archanioł Gabriel 

c) tylko człowiek                                             

   d) sam Bóg zesłał księgę z nieba 

 

3. z ilu ksiąg składa się Pismo Święte; 

a) 45 ksiąg Starego Testamentu  i 27 ksiąg Nowego Testamentu  

b) 44 księgi Starego Testamentu i  27 ksiąg Nowego Testamentu 

c) z 72 ksiąg Nowego i Starego Testamentu 

d) 45 ksiąg Starego Testamentu i 28 ksiąg Nowego Testamentu 

 

4. ilu było autorów Ewangelii: 

a) 2  b) 4 

c)3 d)1 

 

5. Autorami Ewangelii są: 

a)Marek, Łukasz, Jan, Mateusz                         

     b) Łukasz, Jan, Jarek, Mateusz 

c) Paweł, Marek, Łukasz, Jan, Mateusz                 

 c)  Jan, Marek, Łukasz, Mateusz 

 

 

6.  w skład Nowego Testamentu wchodzą: 

a) Listy św. Pawła do Tesaloniczan  

b) 2 listy św. Piotra 

c) Księga Rut i Joela  

d) Apokalipsa św. Jana 

 

7. Stary Testament zaczyna się:  

a) księgą Rodzaju  

b) księga Wyjścia 

c) księgą opowiadającą między innymi o stworzeniu świata  

    d) księga Rut 

 

8. w księdze Rodzaju możemy przeczytać o: 

a) Adamie i Ewie  

b) wielkim potopie 

c)powołaniu Abrahama  

d) Arce Noego 

 

9. ostatnią księgą Nowego Testamentu jest: 

a) list św. Judy  

b) Apokalipsa św. Jana 

c)Ewangelia św. Marka  

d) jednym z listów Pawłowych 

 

10. w Ewangeliach nie znajdziemy opisu: 

a) narodzin Pana Jezusa                                      

   b) wyprawy do Ziemi Obiecanej 

c) gorejącego krzewu                                         

    d) plag egipskich 

 

 

 

 



11.  Nowy Testament od Starego Testamentu oddziela: 

a)  grzech pierworodny   

b) narodziny Jezusa 

c) śmierć Jezusa  

d) wielki potop 

 

12. Synami Adama i Ewy nie byli: 

a) Abraham b) Kain 

c) Józef  d) Samuel 

 

13. Pan Bóg pierwszego dnia stworzył: 

a) niebo b) ziemię 

c)światłość- dzień d)ciemność- noc 

 

14. Pan Bóg stworzył kobietę z; 

a) płuca Adama  

b) z żebra Adama 

c) z jabłka, które chciał zjeść Adam                

      d) z drzewa poznania dobra i zła 

 

15. Wąż kusił Ewę by zjadła; 

a) owoc z drzewa poznania dobra i zła      

   b) jabłko z drzewa poznania dobra i zła 

c) gruszkę z najpiękniejszego drzewa        

 d) owoc, którego Bóg zabronił jeść 

 

16. Drogę do Raju Bóg zamknął gdy: 

a) opuścili go Adam z Ewą                       

   b) na wejściu do raju postawił Cherubów 

c)umieścił tam miecz z połyskującym ostrzem  

   d) gdy chcieli zająć go Flilicjanie 

 

 

17. brat Abla to: 

a) Kain b) Józef 

c)Noe d) Salomon 

 

18. Abel został zabity: 

a) przez swojego brata b) przez Kaina 

c) przez handlarzy którzy go napadli d) przez Seta 

 

19. Noe na swoją arkę zabrał: 

a) swoją rodzinę i ssaki  

b) tylko po parze zwierząt 

c) swoją rodzinę i po parze każdego z rodzaju zwierząt     

   d) wypłynął sam 

 

20.  Potop trwał: 

a) 40 lat b) 40 dni 

c) 40 min d) 4 lata 

 

21. żona Abrahama miała na imię: 

a) Ewa b) Rut 

c) Sara  d)Moria 

 

22. Józef został wsadzony do studni a potem sprzedany ; 

a) przez swoich braci b) Ismaelitom 

c) i zabrany do Egiptu d) i zabity 

 

23. Józef na dworze Faraona: 

a) tłumaczył sny  

b) wróżył z kart 

c) pisał wiersze  

d) uczył syna faraona 

 

 



24. Józef przepowiedział: 

a) powódź  

b) głód 

c) pożar Rzymu  

d) śmierć syna pierworodnego 

 

25.  księga wyjścia zaczyna się od; 

a) narodzin Abrahama  

b) narodzin Mojżesza 

c)śmierci Mojżesza  

d) śmierci Noego 

 

26.  Mojżesz prosił : 

a) Faraona  

b) o wypuszczenie Izraelitów 

c) o zgodę na opuszczenie Egiptu  

d) o datki dla biednych 

 

27. plagą nie były: 

a) żaby   

b) umierające córki 

c) zburzenie wieży  

d) potop 

 

28. Morze, które w sposób cudowny się rozstąpiło to: 

a) morze czerwone  

b) morze martwe 

c)morze śródziemnomorskie  

d) morze bałtyckie 

 

 

 

 

29. Izraelici na pustyni jedli: 

a) kurczaki i kasze manną  

b) przepiórki i ryż 

c) przepiórki i kasze manną  

d) kurczaki i ryż 

 

30. Abraham otrzymał od Boga: 

a) dwie kamienne tablice  

b) 10 przykazań 

c) otrzymał je na górze Synaj  

d) dwie złote tablice 

 

31.  ucieczkę Izraelitów opisuje: 

a) księga Rodzaju  

b) księga Wyjścia  

c)Apokalipsa  

d) księga Królewska 

 

32. Nowy Testament rozpoczyna się od: 

a) ewangelii św. Mateusza  

b) Ewangelii św. Jana 

c) Dziejów Apostolskich  

d) księgi Rodzaju 

 

33. Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa: 

a) przybyli ze Wschodu  

b)przyszli za gwiazdą 

c) przybyli z Zachodu  

d) przynieśli mu dary 

 

 

 



34.  „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3, 

14) kto do kogo wypowiada te słowa? 

a) Jezus do Symeona  

b) Jezus do Jana Chrzciciela 

c) Jan Chrzciciel do Jezusa  

d) Piotr do Jezusa 

 

 

 

35. „Jeśli jesteś Synem Bożym powiedz, żeby te kamienie stały się 

chlebem” (Mt 4, 3) kto do kogo wypowiada te słowa? 

a) Apostołowie do Jezusa  

b) Szatan do Jezusa 

c) Piotr do Jezusa  

d) Judasz do Jezusa 

 

36. „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5, 

4) 

To zdanie pochodzi z: 

a) kazania na górze  

b)ośmiu błogosławieństw 

c) 10 przykazań  

d) przykazania miłości 

 

37. Jan Chrzciciel zmarł na skutek: 

a) utonięcia  

b) powieszenia 

c) ścięcia mu głowy  

d) zmarł na zarazę 

 

38. Jezus na osiołku wjeżdżał do: 

a) Jerycha b) Jerozolimy 

c) Sodomy  d) Egiptu 

39. Jezusa zdradził: 

a) jeden z apostołów b) Judasz  

c) Juda zwany Tadeuszem d) Piotr 

 

40. Jezusa wyparł się: 

a) Piotr   

b) jeden z Apostołów 

c) późniejszy pierwszy papież  

d) Paweł 

 

41. Pan Jezus ustanowił Eucharystię: 

a) w Wieczerniku                                                        

   b) wraz z sakramentem kapłaństwa 

c) wraz z sakramentem pokuty  

d) w dniu Zmartwychwstania 

 

 

42. „śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn 

Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników” (Mt 26, 45) kto do kogo 

wypowiada te słowa? 

a) Jezus do swoich rodziców  

b) Piotr do innych Apostołów 

c) Jezus do swoich uczniów   

d) Anioł do Pasterzy 

 

 

43. po Zmartwychwstaniu pierwszymi osobami które spotkały Jezusa były: 

a) Maria Magdalena i Piotr                               

   b)Maria Magdalena i druga Maria 

c)Maryja i Jan  

d) św. Tomasz 

 



44. „ oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotowuje drogę 

Twoją, Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla  

Niego ścieżki” (Mr 1, 2-3). O kim mówi Izajasz? 

a) o Symeonie                                          b) o św. Józefie 

c) o Jezusie                                             d) o Janie Chrzcicielu 

 

45. gdzie nie upadło ziarno w przypowieści o siewcy? 

a) na drogę b)między ciernie 

c)na ziemię żyzną d) na łąkę 

 

46. „dziewczynko mówię Ci wstań!” (Mr 5, 41) te słowa wypowiedział 

Jezus do: 

a) dziewczynki która się przewróciła          

 b) dziewczynki która przed nim uklękła 

c) dziewczynki która umarła  

d) do córki Jaira 

 

47. „Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie!” (Mr 6,38) jaką odpowiedź 

usłyszał Jezus? 

a) mamy tylko 5 chlebów  

b)nie mamy wcale  

c)mamy 5 chlebów i przepiórkę  

d) mamy 5 chlebów i 2 ryby 

 

48. uczniowie spotkali zmartwychwstałego Jezusa na drodze do: 

a) Jerozolimy b) Rzymu 

c) Emaus d) Mezopotamii 

 

49. Ojcem Jana Chrzciciela był: 

a) Józef  b) Zachariasz 

c) Zacheusz d) Symeon 

 

 

50. które zdanie jest fałszywe na temat syna marnotrawnego: 

a) to starszy syn okazał się synem marnotrawnym 

b) ojciec po powrocie przyjął go na służbę 

c) Samarytanin pomógł mu gdy został pobity 

d) ojciec podzielił majątek na dwóch synów 

 

 

51. „  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”  

to początek Ewangelii:  

a) Jana b) Mateusza 

c)Jakuba d) Marka 

 

52.  Kobieta z przypowieści o Wdowim Groszu: 

a) była wdową                                b) wrzuciła dwa grosze do skarbony 

c) oddała wszystko co miała                          d) prosiła o dwa grosze 

 

53. które zdanie jest prawdziwe o przypowieści „Miłosierny Samarytanin”: 

a) Samarytanin napadł na człowieka ale darował mu śmierć 

b)Ismaelita pomógł mieszkańcowi Samarii zanieść Izraelitę do domu 

c) Kapłan i lewita nie udzielili pomocy 

d) Samarytanin pomógł pobitemu człowiekowi 

 

54. ile panien było roztropnych w przypowieści o pannach roztropnych i 

nierozsądnych: 

a) 5 b) 4 

c) 10 d) 8 

 

55. czego zapomniały zabrać panny nierozsądne; 

a) oliwy do lamp  

b) zapasowych knotów 

c) lamp  

d) zapałek 

 



56. na kogo czekały owe panny? 

a) na swojego szefa b) na oblubieńca 

c) na pannę młodą                                                       d) na swoje koleżanki 

 

57. nielitościwy dłużnik został nazwany nielitościwym ponieważ: 

a) okradał swojego króla          b) wtrącił do więzienia swojego dłużnika 

c) nie okazał miłosierdzia mimo że jemu zostało ono okazane 

d) Nielitościwy to było jego nazwisko 

 

58.  pieniądze jakie był winien nielitościwy dłużnik to: 

a) denary b) drachmy 

c) talenty d) dolary 

 

59.  na jaką kwotę umówił się właściciel winnicy ze swoimi pracownikami: 

a) 2 denary  b) 1 denar 

c) 4 talenty d)3 drachmy 

 

60. Najważniejszym elementem każdej przypowieści jest: 

a) morał b) cytat 

c) treść d) język 

 

61. Bohaterem Nowego Testamentu nie jest: 

a) Symeon b) Ezaw 

c) Mojżesz d) Rut 

 

62. przykazanie które otrzymaliśmy od Jezusa to: 

a) przykazanie kościelne  

b) przykazanie miłości 

c) przykazanie nie zabijaj!  

d) przykazanie na bycie dobrym 

 

 

63. kogo Jezus nazwał Rybakami ludzi: 

a) Piotra  

b) pierwszego Papieża 

c) Pawła  

d) Rybaka z Galilei 

 

64. „gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał..” to 

słowa pochodzące z:  

a) Pieśni nad pieśniami  

b)Hymnu św. Pawła o miłości 

c)Objawienia św. Jana  

d) z Ewangelii św. Marka 

 

65. jaki tytuł nosi pierwsza księga Starego Testamentu: 

a)  wyjścia b) rodzaju 

c) Hioba d) powtórzonego 

prawa 

 

66. kto zastąpił Judasza w gronie 12 apostołów? 

a) Paweł b) Szymon 

c) Barnaba  d) Maciej 

 

67. autorem Apokalipsy jest: 

a) Piotr b) Jakub 

c) Paweł d) żaden z nich 

 

68. Przyjaciel Jezusa którego Jezus wskrzesił to: 

a) Jair  

b) Szymon  Gorliwy 

c) Łazarz   

d) Jakub 

 

 



69. Duch Święty został zesłany : 

a) na Apostołów i Matkę Bożą  

b) w dniu Pięćdziesiątnicy 

c) jako Pocieszyciel                                                       

 d) po wcześniejszej zapowiedzi Jezusa 

 

70. Szaweł nawrócił się: 

a) i nadano mu imię Paweł   

b) i przyjął chrzest z rąk Piotra 

c) pod Damaszkiem  

d) ale nie chciał zmienić imienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 


