
Konkurs „Poznaj Biblię - Ewangelia wg św. Mateusza” 
 

1. Ewangelia wg św. Mateusza rozpoczyna się: 
a) narodzinami Jezusa 
b) pokłonem Mędrców ze Wschodu 
c) rodowodem Jezusa 

2. Gdzie narodził się Pan Jezus? 
a) w Betlejem 
b) w Jerozolimie 
c) w Nazarecie 

3. Co złożyli w darze Jezusowi Mędrcy ze Wschodu? 
a) kozi ser 
b) owoce 
c) złoto, kadzidło i mirrę 

4. Herod kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat: 
a) dwóch 
b) trzech 
c) roku 

5. W jakim mieście osiadł Jezus z Maryją i Józefem po śmierci Heroda? 
a) w Nazarecie 
b) w Jerozolimie 
c) w Betlejem 

6. Czym żywił się św. Jan Chrzciciel na pustyni? 
a) manną 
b) miodem leśnym i szarańczą 
c) przepiórkami 

7. Nad jaką rzeką Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi? 
a) Jordan 
b) Nil 
c) Marózka 

8. Ile dni pościł Pan Jezus na pustyni? 
a) 30 
b) 40 
c) 50 

9. Kim z zawodu byli pierwsi uczniowie Jezusa? 
a) kamieniarzami 
b) rybakami 
c) stolarzami 

10. W kazaniu na górze Pan Jezus mówił o błogosławieństwach. Ile ich było? 
a) 5 
b) 8 
c) 12 

11. Które zdanie jest prawdziwe? 
a) „A ja wam powiadam: każdy kto oddala swoją żonę -  poza wypadkiem nierządu -  naraża 
ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa” 
b) „A ja wam powiadam: każdy kto się gniewa na swego brata podlega karze” 
c) „A ja wam powiadam: miłujcie tylko przyjaciół i módlcie się za nich” 

12. Pobożne uczynki to: 
a) chorych odwiedzać 
b) głodnych nakarmić 
c) modlitwa, post, jałmużna 
 



13. Złota zasada postępowania brzmi: 
a) „Kochaj i rób co chcesz” 
b) „Róbta co chceta” 
c) „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie” 

14. Ilu trędowatych uzdrowił Pan Jezus? 
a) 1 
b) 5 
c) 10 

15. Kogo uzdrowił Jezus w domu Piotra? 
a) żonę Piotra 
b) sługę 
c) teściową 

16. Po kazaniu na górze błogosławieństw Pan Jezus najpierw uzdrowił: 
a) epileptyka 
b) kobietę cierpiącą na krwotok 
c) paralityka 

17. Apostoł Mateusz z zawodu był: 
a) celnikiem 
b) kupcem 
c) przedsiębiorcą 

18. Ilu Apostołów wybrał Pan Jezus? 
a) 6 
b) 12 
c) 72 

19. Kogo Pan Jezus uzdrowił w szabat? 
a) człowieka z uschłą ręką 
b) niemowę opętanego 
c) 2 niewidomych 

20. Pan Jezus nauczał w przypowieściach. Jakich? 
a) o chwaście i siewcy 
b) o mandarynce 
c) o liliach polnych i ptakach 

21. Podczas pierwszego rozmnożenia ile było chlebów i ryb? 
a) 5 chlebów i dwie ryby 
b) 7 chlebów i kilka ryb 
c) 12 koszy chleba i kilka ryb 

22. Ile razy zapowiedział Pan Jezus swoją mękę i zmartwychwstanie? 
a) 1 
b) 3 
c) 5 

23. Jaką postać Jezus utożsamiał z Eliaszem? 
a) Jana Chrzciciela 
b) Jeremiasza 
c) Mojżesza 

24. „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” Kto jest autorem tych 
słów? 

a) bogaty młodzieniec 
b) faryzeusz 
c) uczony w Piśmie 
 
 
 
 



25. Pan Jezus triumfalnie wjeżdżał na osiołku do: 
a) Jerozolimy 
b) Jerycha 
c) Kafarnaum 

26. Jak nazywali się synowie Zebedeusza? 
a) Andrzej i Szymon Piotr 
b) Filip i Bartłomiej 
c) Jakub i Jan 

27. Za ile srebrników Judasz Iskariota wydał Jezusa arcykapłanom? 
a) 4 
b) 12 
c) 30 

28. Ile razy Szymon Piotr zaparł się Jezusa? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 

29. Na jaki cel arcykapłani przeznaczyli srebrniki zwrócone przez Judasza? 
a) kupili za nie pole do grzebania cudzoziemców 
b) rozdali je ubogim 
c) złożyli do skarbca w świątyni 

30. Kto poprosił Piłata o ciało Jezusa? 
a) Jan 
b) Józef z Arymatei 
c) Maria Magdalena 


