
1. Inna obowiązująca nazwa Biblii to: 

a. Pismo Święte 

b. przymierze 

c. księgi 

2. Wskaż ciąg zawierający wyłącznie biblijne frazeologizmy: 

a. kainowe piętno, wdowi grosz, syzyfowa praca 

b. hiobowe wieści, ciemności egipskie, judaszowy pocałunek 

c. cierniowa korona, węzeł gordyjski, syn marnotrawny 

3. Biblia składa się ze: 

a. Starego i Nowego Testamentu 

b. Starego i Nowego Testamentu oraz apokryfów 

c. Starego i Nowego Testamentu oraz Księgi Psalmów 

4. Biblizm ... oznacza sprawiedliwy osąd sytuacji. 

5. Apokalipsa Św. Jana ma charakter profetyczny to znaczy, że: 

a. nie należy zakładać, że opisane w niej wydarzenia będą miały miejsce 

b. stanowi przepowiednię na temat tego, jak będzie wyglądał koniec świata 

c. jest skierowana tylko do wyznawców Chrystusa z Azji Mniejszej 

6. Stylizacja biblijna polega na: 

a. przywołaniu w tekście postaci i wątków znanych z Biblii 

b. ukształtowaniu języka w taki sposób, aby przypominał ten biblijny 

c. wykorzystywaniu fragmentów Biblii jako inspirację dla innych tekstów 

7. Motyw vanitas, vanitatum et omnia vanitas  (marność nad marnościami i wszystko 

marność) odnajdziemy w: 

a. Księdze Koheleta 

b. Księdze Hioba 

c. przypowieści o Synu Marnotrawnym 

8. Wierszowany utwór podejmujący tematykę religijną, przeznaczony do wykonywania z 

muzyką to: ... 

9. W której z tych biblijnych historii powodem zbrodni była zazdrość: 

a. opowieść o Abrahamie i Izaaku 

b. historia Kaina i Abla 

c. narracja o grzechu pierwszych ludzi 

10.W Biblii odnajdujemy księgi (zaznacz kompletną odpowiedź): 

a. prorockie i mądrościowe 



b. profetyczne i historyczne 

c. historyczne, profetyczne i mądrościowe 

11.… to obraz, fabuła, postać, która poza sensem dosłownym ma jeszcze znaczenie 

przenośne. Często stosuje się ją w Biblii, np. w przypowieściach.  

12.Przekład Biblii na łacinę autorstwa św. Hieronima nosi nazwę: 

a. Wulgata 

b. Septuaginta 

c. Biblia Jakuba Wujka 

13.Stary Testament został napisany w językach (zaznacz kompletną odpowiedź): 

a. greckim i hebrajskim 

b. greckim, hebrajskim i aramejskim 

c. greckim 

14.Człowiek, który cierpiał bez swojej winy, a mimo to pozostał wierny Bogu to... 

15.Wydarzenia i postaci przedstawione w „Apokalipsie Św. Jana” to: 

a. nadejście siedmiu plag 

b. walka Chrystusa z szatanem 

c. otwarcie pieczęci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpowiedzi: 

1. a 

2. b 

3. a 

4. salomonowy wyrok 

5. b 

6. b 

7. a 

8. psalm 

9. b 

10.c 

11.alegoria 

12.a 

13.b 

14.Hiob 

15.  a, b, c 


