
ARKUSZ DLA SPRAWDZAJĄCYCH 

Ewangelia wg Św. Łukasza 

III ETAP - FINAŁ 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

Organizator Konkursu 

 

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej 

Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi 

 

 

 

 

 
Życzymy Ci światła Ducha Świętego. Powodzenia!  
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Szczęść Boże! 

 Sprawdź czy arkusz jest kompletny 

 W zadaniach testowych tylko jedna odpowiedź jest poprawna 

 Czas na rozwiązanie: 60 minut 

 Maksymalna ilość punktów: 56 



1. Święty Łukasz nie był Apostołem, skąd więc czerpał wiedzę na temat życia 

i nauczania Pana Jezusa? (wstęp) 

a) od innych Ewangelistów, którzy wcześniej napisali swoje Ewangelie, 

b) od św. Pawła, którego był uczniem i towarzyszem wypraw misyjnych, 

c) od Jana Ewangelisty, ponieważ bardzo często spotykał się z nim, 

d) był lekarzem i poznał historię Pana Jezusa z opowieści swoich pacjentów. 

1 p. 

2. Dlaczego Św. Łukasz opowiada w  swojej Ewangelii  historię zbawienia? 

(wstęp) 

a) chce utwierdzić w wierze chrześcijan nawróconych z pogaństwa, 

b) udowadnia Żydom, że Pan Jezus jest Mesjaszem, 

c) przedstawia Pana Jezusa jako cudotwórcę i lekarza, 

d) chce, aby wszyscy mogli poznać Jezusa jako Nauczyciela i Zbawiciela. 

1 p. 

3. Jaki dar Ducha Świętego otrzymał starzec Symeon? (Łk 2,25 przypis) 

Starzec Symeon miał dar proroctwa 

1 p. 

4. Co łączyło ze sobą Heroda i Filipa. Kim byli dla siebie? (Łk 3,1) 

Herod i Filip byli braćmi 

1 p. 

5. Uzupełnij zdania z Ewangelii według Świętego Łukasza. 

a) (Maryja) „Powiła swego pierworodnego Syna, 

owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, 

gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7)  

b) Pan Jezus nauczał: „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca 

wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. (Łk 6,45) 

7 p. 

6. Co Pan Jezus robił w świątyni, gdy Maryja i Józef odnaleźli Go tam po 

świętach Paschy? (Łk 2,46) 

a) siedział między nauczycielami 

b) przysłuchiwał się im 

c) zadawał pytania 

3 p. 

7. Dlaczego Herod zamknął Jana Chrzciciela w więzieniu? (Łk 3,19-20) 

a) ponieważ Jan przyjaźnił się z żoną Heroda, 

b) ponieważ Jan krytykował złe czyny Heroda i zarzucał mu, że wziął za żonę 

Herodiadę, która miała już męża, 

c) ponieważ Jan zapowiadał Herodowi utratę władzy, 

d) ponieważ Herod w ten sposób ukarał Jana za przestępstwo. 

1 p. 

8. Diabeł po kuszeniu Pana Jezusa na pustyni odstąpił od Niego. Kiedy diabeł 

ponownie zaczął kusić Jezusa? (Łk 4,13 przypis) 

a) podczas Męki Pana Jezusa, 

b) gdy Pan Jezus wypędzał „Legion” z człowieka opętanego, 

c) podczas wskrzeszenia Łazarza z grobu, 

d) w czasie zmartwychwstania Pana Jezusa. 

 

1 p. 

9. Do kogo Pan Jezus zwrócił się tymi słowami? 

a) „Czemuście mnie szukali?” (Łk 2,49) 

do Maryi i Józefa 

b) „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.” (Łk 5,10) 

do Szymona Piotra 

c) „Pójdź za Mną” (Łk 5,27) 

do celnika imieniem Lewi 

d) „Idźcie, pokażcie się kapłanom!” (Łk 17,14) 

do 10 trędowatych 

e) „Co chcesz, abym ci uczynił?” (Łk 18,41) 

do niewidomego pod Jerychem 

 

5 p. 



10. Co oznacza grecki termin „Ewangelia”? (Łk 8,1;  słownik) 

a) Święta Księga, 

b) Szczęśliwa Nowina o nauczaniu Pana Jezusa, 

c) Dobra Nowina o zbawieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa, 

d) tytuł księgi Nowego Testamentu. 

1 p. 

11. Co to jest Czeluść? (Łk 8,31 przypis) 

a) inna nazwa czyśćca, 

b) nazwa jeziora, do którego wbiegły opętane świnie, 

c) rodzaj ciężkiego więzienia dla przestępców, 

d) miejsce stałego przebywania złych duchów. 

1 p. 

12. Obok pytania wpisz właściwą liczbę (każda poprawna odpowiedź to 1 p.) 

Ile złych duchów opuściło Marię, zwaną Magdaleną? (Łk 8,2)  siedem 

Ile córek miał Jair? (Łk 8,42) jedną 

Ile stadiów od Jerozolimy jest oddalona wieś Emaus? (Łk 24,13) sześćdziesiąt 

Ile chlebów pokładnych składano na złotym stole w każdy szabat, w Namiocie 

Spotkania? (Łk 6,4 słowik) dwanaście 

Ilu uczniów posłał Jan Chrzciciel do Pana Jezusa z pytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, 

który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? (Łk 7,18-19) dwóch 

5 p. 

13. Co Pan Jezus odpowiedział na wiele pytań Heroda, gdy był przesłuchiwany 

przed śmiercią? (Łk 23,9) 

a) „Jestem Królem”, 

b) „Jestem Synem Bożym”, 

c) nic nie odpowiedział, 

d) „Jestem niewinnym”. 

1 p. 

14. W jakich godzinach Pan Jezus umierał na krzyżu? (Łk 23,44-46) 

a) około godziny trzeciej, aż do godziny szóstej, 

b) od godziny trzynastej do godziny piętnastej, 

c) około godziny szóstej, aż do godziny dziewiątej, 

d) od godziny dwunastej do godziny czternastej. 

 

1 p. 

15. Skąd wywodzi się nazwa „lewici”? (Łk 10,32 słownik) 

a) od ludzi, którzy siedzą w świątyni po lewej stronie ołtarza, 

b) od pokolenia wywodzącego się od trzeciego syna Jakuba, Lewiego, 

c) od rodziny celnika Lewiego, którego powołał Pan Jezus, 

d) od ludzi, którzy są lektorami w świątyni. 

 

1 p. 

16. Napisz odpowiedzi na pytania dotyczące „Przypowieści o uczcie”. 

(Łk 14,15-24) 

a) W jaki sposób usprawiedliwiał się pierwszy zaproszony na ucztę?     1 p. 

Kupiłem pole, muszę wyjść je obejrzeć. 

b) Dlaczego drugi zaproszony nie chciał przyjść na ucztę?                      1 p. 

Mówił: kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. 

c) Jakiej wymówki użył trzeci zaproszony na ucztę?                                1 p. 

Poślubiłem żonę i nie mogę przyjść 

d) Jakich ludzi na prośbę gospodarza sługa sprowadził na ucztę?            2 p. 

Sługa sprowadził na uczę ludzi ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. 

(1/2 pół punktu za każdą grupę ludzi) 

5 p. 

17. Jakie grupy społeczne mówiły, że Pan Jezus wypowiadał bluźnierstwa, gdy 

odpuścił grzechy  paralitykowi? (Łk 5, 21) 

a) uczeni w Piśmie 

b) faryzeusze 

 

2 p. 



18. Kto mieszkał w Sarepcie Sydońskiej? (Łk 4,26) 

a) Syryjczyk Naaman, 

b) bogaty młodzieniec, 

c) uboga wdowa, 

d) setnik. 

1 p. 

19. Z czego faryzeusze, według napomnień Jezusa, dają dziesięcinę a pomijają 

sprawiedliwość i miłość  Bożą? (Łk 11,42) 

a) z plonów ziemi, 

b) z gorzkich ziół, 

c) z wełny i mleka owiec, 

d) z mięty, ruty i wszelkiej jarzyny. 

1 p. 

20. Z rozdziału 6 i 14 Ewangelii wg św. Łukasza wymień osoby, które Pan Jezus 

uzdrowił w szabat: 

a) (Łk 6,6-11) Człowiek, który miał uschłą prawą rękę. 

b) (Łk 14,2) Człowiek chory na wodną puchlinę. 

2 p. 

21. Uzupełnij zdania wypowiedziane przez Pana Jezusa odpowiednimi 

wyrazami. 

a) „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy 

słuchają Słowa Bożego i wypełniają je”. (Łk 8,21) 

b) „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się 

zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje” 

(Łk 9,23) 

7 p. 

22. Co to jest drachma? (Łk 15,8 słownik) 

a) srebrna moneta grecka równa denarowi, 

b) złota moneta grecka równa denarowi, 

c) srebrna moneta rzymska równa srebrnikowi, 

d) złota moneta rzymska równa srebrnikowi. 

1 p. 

23. Dlaczego praca przy świniach była dla Żydów poniżeniem się? 

(Łk 15,15 przypis) 

a) wymagała specjalnego ubrania, 

b) świnie uważano za zwierzęta nieczyste, 

c) za tę pracę była bardzo niska zapłata, 

d) świnie, to zwierzęta niebezpieczne dla ludzi. 

1 p. 

24. Na czym polegała wyjątkowość postępowania Samarytanina w dwóch 

przypadkach opisanych na kartach Ewangelii według św. Łukasza? 

a) Wdzięczny Samarytanin (Łk 17, 11-19) 

To jeden z dziesięciu trędowatych, których oczyścił Pan Jezus, ale tylko on – 

cudzoziemiec przyszedł Mu podziękować 

b) Miłosierny Samarytanin (Łk 10, 30-37) 

To człowiek z Samarii, który zobaczył na drodze człowieka pobitego przez 

zbójców. Podszedł do niego, wzruszył się, opatrzył rany, zawiózł do gospody 

i pielęgnował go. On był miłosierny dla człowieka zostawionego na drodze. 

4 p. 

25. Dokończ zdanie. (Łk 7,28) 

„Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od  Jana”. 

1 p. 

 


