
TEST WYBORU  

na podstawie przeczytanych przez Ciebie ze zrozumieniem i refleksją 20 rozdziałów 

 Ewangelii wg św. Mateusza – rozdziały 11-20 
 

Zaznacz przez pogrubienie, JEDNĄ DO KAŻDEGO PYTANIA, poprawną odpowiedź i prześlij na adres: 

aagnieszkarscj@wp.pl    Czekam na Twoją pracę do 30 kwietnia  
 

1. JAKIE ŚWIADECTWO O JANIE DAJE JEZUS? CO O NIM MÓWI? 

a) Jan to człowiek ubrany w miękkie szaty, ponieważ „w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty 

noszą”. 

b) Jan  jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam wysłańca przed Tobą, aby ci przygotował drogę”. 

c) Jezus nigdy nie dawał świadectwa o Janie. 

2. CZY KAŻDY GRZECH JEST CZŁOWIEKOWI ODPUSZCZONY? 

a) Oczywiście, że każdy, bo Bóg jest miłosierny. 

b) Człowiekowi odpuszczone są tylko te grzechy, za które żałuje i postanawia poprawę. 

c) Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu 

nie będzie odpuszczone. 

3. WIELKOKROTNIE JEZUS NAUCZAŁ LUDZI W PRZYPOWIEŚCIACH. CZEGO CHCIAŁ PRZEZ NIE NAUCZYĆ? 

a) O Królestwie Bożym, o miłości Boga do każdego człowieka. 

b) Ludziom podobało się, jak Jezus barwnie opowiada przypowieści, dlatego prosili Go, by każdego dnia 

opowiadał więcej historii. 

c) Ewangelia wg św. Mateusza w rozdziałach 11-20 nie zawiera przypowieści. 

4. NA CO JEZUS ZWRACA UWAGĘ PIOTROWI PODCZAS BURZY NA MORZU? 

a) Zwraca uwagę na małość i kruchość jego wiary:  „Czemu zwątpiłeś, małej wiary”? 

b) Zwraca uwagę, by uważał podczas burzy: „Nie zrób sobie krzywdy i nie stój pod drzewami”. 

c) Zwraca uwagę, że w czasie burzy, kiedy człowiek boi się błyskawic, powinien więcej się modlić. 

5. ILU MĘŻCZYZN JEZUS NAKARMIŁ DO SYTAŚCI PODCZAS DRUGIEGO ROZMOŻENIA CHLEBA? 

a) 3 000 mężczyzn nie licząc kobiet i dzieci 

b) 4 000 mężczyzn nie licząc kobiet i dzieci 

c) 5 000 mężczyzn nie licząc kobiet i dzieci 

6. JAKIE SĄ WARUNKI NASLADOWANIA JEZUSA? 

a)    Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się spowiada i chodzi na Mszę do kościoła. 

b)   Jeśli kto chce naśladować Jezusa, niech pamięta o pomocy drugiemu człowiekowi. 

c)   Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie 

      naśladuje” 

7. PODAJ IMIONA APOSTOŁÓW WOBEC KTÓRYCH NA WYSKOKIEJ GÓRZE JEZUS PRZEMIENIŁ SIĘ.  

a) Mateusz, Marek, Łukasz 

b) Szymon, Nikodem, Piotr 

c) Piotr, Jakub, Jan. 

8. KTO JEST NAJWIĘKSZY W KRÓLESTWIE BOŻYM? 

a) Kto pełni odpowiedzialne stanowiska np. dyrektorzy wielkich korporacji, ministrowie, wybitni uczeni i inni 

b) Kto się uniży jak dziecko ten jest największy w Królestwie Bożym. 

c) Kto otrzymuje największe, możliwe do zdobycia, nagrody za wybitne, światowe osiągnięcia. 

9. CO DOBREGO CZŁOWIEK MA CZYNIĆ, ABY BYĆ DOSKONAŁYM I OTRZYMAĆ ŻYCIE WIECZNE? 

a) Jeśli chcesz być doskonały i osiągnąć życie wieczne przestrzegaj Przykazań Bożych (Dekalogu). 

b) Jeśli chcesz być doskonały przestrzegaj przykazań, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim. 

c) Jeśli chcesz być doskonały ucz się pilnie, aby wszyscy będą Cię chwalili. 

10. ILE RAZY JEZUS ZAPOWIADAŁ UCZNIOM SWOJĄ MĘKĘ, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE? 

a) 1 raz 

b) 2 razy 

c) 3 razy                                                                                                                          GRATULUJĘ   

 

mailto:aagnieszkarscj@wp.pl

