Biblia
………………………………..
Imię i nazwisko

…………..

Biblia
grupa 1 ……………

klasa

data

………………………………..
Imię i nazwisko

…………..

grupa 2 ……………

klasa

data

1. Jak długo powstawała Biblia? ( 0-1 p.)
a) kilkadziesiąt lat
b) kilkanaście wieków
c) ok.2000 lat
2. Stary Testament to święta księga : ( 0-1 p.)
a) Żydów
b) Katolików i Żydów
c) Katolików
3. Księga Rodzaju opisuje: ( 0-1 p.)
a) jak powstał świat
b) skąd wziął się Bóg
c) koniec świata ( Apokalipsę)
4. Akt stwórczy dokonał się jako: ( 0-1 p.)
a) skutek Boskiego gestu
b) następstwo słów Boga
c) wynik Boskiej myśli
5. Trzeciego dnia Bóg stworzył: ( 0-1 p.)
a) rośliny i owoce
b) zwierzęta
c) ciała niebieskie
6. Wyjaśnij frazeologizmy: ( 0-3 p.)
a) faryzeusz - …………………………………………………………………………………….
b) trąba jerychońska - ……………………………………………………………………………
c) salomonowy wyrok - ………………………………………………………………………….

1. Jak długo powstawała Biblia? ( 0-1 p.)
a) ok. 2000 lat
b) kilkanaście wieków
c) kilkadziesiąt lat
2. Nowy Testament to święta księga : ( 0-1 p.)
a) Katolików i Żydów
b) Katolików
c) Żydów
3. Księga Rodzaju opisuje: ( 0-1 p.)
a) koniec świata ( Apokalipsę)
b) skąd wziął się Bóg
c) jak powstał świat
4. Akt stwórczy dokonał się jako: ( 0-1 p.)
a) następstwo słów Boga
b) wynik Boskiej myśli
c) skutek Boskiego gestu
5. Czwartego dnia Bóg stworzył: ( 0-1 p.)
a) rośliny i owoce
b) zwierzęta
c) ciała niebieskie
6. Wyjaśnij frazeologizmy: ( 0-3 p.)
a) wdowi grosz - ……………………………………………………………………………………..
b) zakazany owoc - ………………………………………………………………………………….
c) egipskie ciemności - ………………………………………………………………………………

7. Uzupełnij tabelkę : ( 0-5 p.)

7. Uzupełnij tabelkę : ( 0-5 p.)
Stworzenie świata w Biblii

Stworzenie Adama – obraz
Michała Anioła

Stworzenie Adama – obraz
Michała Anioła

Tworzywo

Tworzywo

Czas akcji

Czas akcji

Miejsce wydarzeń

Miejsce wydarzeń

Wygląd Adama

Wygląd Adama

Inni bohaterowie

Inni bohaterowie

Stworzenie świata w Biblii

8. Wyjaśnij pojęcie : ewangelia : ( 0-1 p.)
…………………………………………………………………………………………………………
9. Uzupełnij informacje związane z przypowieścią o siewcy: ( 0-3 p.)
Ziarno rzucone na drogę :
a) znaczenie dosłowne ( co się z nim stało?)
…………………………………………………………………………………………………………
b) znaczenie symboliczne ( w odniesieniu do człowieka)
…………………………………………………………………………………………………………
c) odniesienie do czasów współczesnych ( jeden przykład)
…………………………………………………………………………………………………………

8. Wyjaśnij pojęcie : przypowieść : ( 0-1 p.)
…………………………………………………………………………………………………………
9. Uzupełnij informacje związane z przypowieścią o siewcy: ( 0-3 p.)
Ziarno rzucone na żyzną ziemię :
a) znaczenie dosłowne ( co się z nim stało?)
…………………………………………………………………………………………………………
b) znaczenie symboliczne ( w odniesieniu do człowieka)
…………………………………………………………………………………………………………
c) odniesienie do czasów współczesnych ( jeden przykład)
…………………………………………………………………………………………………………

…………/ 17
l-ba punktów

………../ 17
l-ba punktów

…………………
ocena

………………………. ………………………………..
data sprawdzenia

…………………
ocena

………………………. ………………………………...
data sprawdzenia

