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1. Jak miał na imię i kim był człowiek, któremu św. Łukasz dedykuje swoje 

dwa dzieła Nowego Testamentu? (Łk 1,3 przypis; Dz 1,1) 

Teofil – 1 p. 

wysokim urzędnikiem w administracji rzymskiej – 1 p. 

2 p. 

2. Dla kogo w rzeczywistości św. Łukasz napisał Ewangelię? (Wstęp) 

dla chrześcijan nawróconych z pogaństwa – 1 p. 

1 p. 

3. Zarówno Ewangelia napisana przez Łukasza, jak i Dzieje Apostolskie 

w szczególny sposób skierowują zainteresowanie czytelnika na święte miasto 

Jerozolimę. W jakim konkretnie miejscu w Jerozolimie mają miejsce 

wydarzenia opisane na początku i w zakończeniu Ewangelii wg św. Łukasza? 

(E. Charpentier; Łk 1,5n;  Łk 24,52-53) 

w świątyni – 1 p. 

1 p. 

4. Jak nazywa się dialekt grecki, w którym została spisana Ewangelia według 

św. Łukasza? (E. Charpentier) 

koine – 1 p. 

1 p. 

5. Dwa dzieła Łukasza dzielą czas Historii Zbawienia, wciąż realizowanej przez 

Pana Boga, na trzy okresy. Wymień je we właściwej kolejności. 

(E. Charpentier) 

Czas obietnicy – 1 p. 

Czas Jezusa – 1 p. 

Czas Kościoła – 1 p. 

3 p. 

6. Charpentier przedstawiając cechy charakterystyczne dla św. Łukasza 

zwraca uwagę na jego delikatność wobec Jezusa, ubogich, kobiet 

i grzeszników. Kto według lektury uzupełniającej Charpientera nazywał 

św. Łukasza „ewangelistą Bożej czułości”? (E. Charpienter) 

Dante – 1 p. 

1 p. 

7. Św. Łukasz wpisuje Narodzenie Jezusa w kontekst wydarzeń historii 

powszechnej. Jednym z tych wydarzeń był spis ludności w całym państwie. 

Za czasów jakiego cesarza został przeprowadzony? Podaj też lata panowania 

tego władcy. (Łk 2,1 przypis) 

za cezara Augusta – 1 p. 

od 30 roku przed Chrystusem do 14 roku po Chrystusie – 1 p. 

 

2 p. 

8. Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela składał ofiarę kadzenia w przybytku 

świątyni, gdy objawił mu się Anioł. Jak często przypadało kapłanowi 

z danego oddziału składanie takiej ofiary ? (Łk 1,9 przypis) 

tylko raz w życiu – 1 p. 

1 p. 

9. Uzupełnij fragment Ewangelii wg św. Łukasza ilustrujący tło historyczne 

początku działalności Jana Chrzciciela konkretnymi imionami władców. 

 

„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza (1 p.) Cezara. Gdy 

Poncjusz (1/2 p.) Piłat (1/2 p.) był namiestnikiem Judei, Herod (1 p.) tetrarchą 

Galilei, brat jego Filip (1 p.) tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą 

Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza (1 p.) i Kajfasza (1 p.) skierowane 

zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni” (Łk 3,1-2) 

6 p. 

10. Jaki tytuł nosi hymn wypowiedziany przez Zachariasza po narodzeniu Jana? 

(Łk 1,67) 

a) Kantyk dziękczynny, 

b) Chorał, 

c) Magnificat, 

d) Benedictus. 

1 p. 



11. Syn Zachariasza i Elżbiety po narodzeniu został poddany obrzędowi, który 

do dzisiaj jest praktykowany przez Żydów. Jaki to obrzęd i w którym dniu 

po urodzeniu odbywał się? (Łk 1,59) 

obrzezanie – 1 p. 

w ósmym dniu po urodzeniu – 1 p. 

2 p. 

12. W jakiej krainie leży Betlejem? (Łk 2, 4) 

w Judei/ w krainie Judzkiej – 1 p. 

1 p. 

13. W kontekście jakiego wydarzenia podają słowa: „Tyś jest mój Syn 

Umiłowany, w Tobie mam upodobanie”? (Łk 3, 22) 

a) podczas chrztu Jezusa, 

b) podczas wypędzania handlarzy ze świątyni, 

c) w czasie przemienienia Jezusa, 

d) w czasie śmierci Jezusa na krzyżu. 

1 p. 

14. „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na 

znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby 

na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Przez kogo i w jakim miejscu zostały 

wypowiedziane te słowa? (Łk 2,34) 

przez starca Symeona – 1 p. 

w świątyni Jerozolimskiej – 1 p. 

2 p. 

15. Co Pan Jezus odpowiedział diabłu, gdy ten zawiódł Go do Jerozolimy, 

postawił na szczycie narożnika świątyni i kusił „Jeśli jesteś Synem Bożym, 

rzuć się stąd w dół”? (Łk 4,12) 

„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego” – 1 p. 

1 p. 

16. Z jakiej księgi Starego Testamentu pochodzą słowa, którymi Pan Jezus 

odpowiadał na kuszenia diabła na pustyni? (Łk 4,3 przypis; Łk 4,8 przypis; Łk 

4,12 przypis) 
a) Księgi Kapłańskiej, 

b) Księgi Psalmów, 

c) Księgi Izajasza, 

d) Księgi Powtórzonego Prawa. 

 

1 p. 

17. Gdzie zostało wypowiedziane „Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście 

słyszeli”? (Łk 4,20) 

a) w świątyni Jerozolimskiej, 

b) w synagodze w Nazarecie, 

c) w wieczerniku w Jerozolimie, 

d) w Kafarnaum, w domu Piotra. 

 

1 p. 

18. Św. Łukasz w swoim dziele umieszcza „Rodowód Jezusa”. Podaj imię osoby 

do której ewangelista doprowadza genealogię Jezusa, syna Józefa? (Łk 3,38; 

Wstęp) 

do Adama 

 

1 p. 

19. W jakiej sytuacji Pan Jezus wypowiedział słowa „Syn Człowieczy jest Panem 

szabatu”? (Łk 6 1-5) 

a) podczas uzdrowienia w szabat człowieka z uschłą ręką, 

b) gdy w szabat nauczał w synagodze w Nazarecie, 

c) gdy faryzeusze oskarżali uczniów Jezusa, że zrywają, łuskają i zjadają 

ziarna w szabat, 

d) podczas wypędzania przekupniów ze świątyni. 

 

1 p. 



20. Pod opisem postaci z Ewangelii wg św. Łukasza wpisz jej imię. 

a) Przełożony synagogi, który poprosił o uzdrowienie swojej córki (Łk 8,49-56) 

Jair – 1 p. 

b) Jedna z sióstr goszcząc Jezusa w swoim domu, usiadła u Jego stóp i słuchała 

Jego słów (Łk 10,39) 

Maria – 1 p.  

c) Jeden z uczniów, udających się po zmartwychwstaniu Jezusa do Emaus, 

wymieniany przez św. Łukasza z imienia (Łk 24, 18) 

Kleofas – 1 p. 

d) Zwierzchnik celników, który pragnąc zobaczyć Jezusa wspiął się na drzewo 

(Łk 19,2) 

Zacheusz – 1 p. 

e) Członek Rady, który poprosił Piłata o ciało Jezusa (Łk 23,50-51) 

Józef (½ p.) z Arymatei (½ p.) 

f) Niewiasta idąca śladem Jezusa, żona Chuzy, rządcy Heroda  (Łk 8,3) 

Joanna – 1 p. 

6 p. 

21. Podaj nazwę stronnictwa żydowskiego wywodzącego się z czasów 

machabejskich, które wyróżniało się przesadnym pojmowaniem czystości 

rytualnej, drobiazgowym przestrzeganiem przepisów Prawa i tradycji ustnej 

oraz ścisłym przestrzeganiem szabatu. (Słownik) 

faryzeusze – 1 p. 

1 p. 

22. Podaj inną nazwę Wysokiej Rady, która za czasów Jezusa stanowiła dla 

Żydów najwyższą władzę religijną i sądowniczą w Jerozolimie. Z ilu 

członków składała się Wysoka Rada? (Słownik) 

sanhedryn – 1 p. 

70 członków – 1 p. 

2 p. 

23. Z jakiego środowiska rekrutowali się saduceusze? (Słownik) 

z kapłańskiego – 1 p. 

1 p. 

24. Jaką przypowieścią Jezus odpowiada na pytanie pewnego uczonego w 

Prawie „A kto jest moim bliźnim?”? (Łk 10, 30-37) 

przypowieść o miłosiernym Samarytaninie – 1 p. 

 

1 p. 

25. W wyjaśnieniu przypowieści o siewcy Jezus odnosi występujące w niej figury 

do konkretnych scen wziętych z życia. Do czego w tej przypowieści 

przyrównane jest ziarno, które rzuca siewca? (Łk 8,11) 

do słowa Bożego – 1 p. 

1 p. 

26. Napisz odpowiedzi na pytania dotyczące przypowieści o uczcie. (Łk 14,15-24) 

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

Kupiłem pole (½ p.), muszę wyjść je obejrzeć (½ p.) 

b) Dlaczego drugi zaproszony nie chciał przyjść na ucztę? 

Kupiłem pięć par wołów (½ p.) i idę je wypróbować (½ p.) 

c) Jakiej wymówki użył trzeci zaproszony na ucztę? 

Poślubiłem żonę (½ p.) i nie mogę przyjść (½ p.) 

d) Jakich ludzi na prośbę gospodarza sługa sprowadził na ucztę? 

Ubogich (½ p.), ułomnych (½ p.), niewidomych (½ p.), chromych (½ p.) 

 

5 p. 

27. Podczas nauczania w Galilei Jezus ostrzega Kafarnaum mówiąc, że miasto to 

zejdzie, aż do Otchłani. O jakich jeszcze dwóch niepokutujących miastach, 

które nie rozpoznały nawiedzenia przez Mesjasza, Jezus wypowiada groźby 

rozpoczynające się od słowa „biada”? (Łk 10,13-15) 

Korozain – 1 p. 

Betsaida – 1 p. 

2 p. 



28. Zarówno Mateusz jak i Łukasz umieszczają w swoich Ewangeliach 

błogosławieństwa wypowiedziane przez Jezusa, odnoszące się do uczniów. 

Mateusz przytacza osiem błogosławieństw, Łukasz zaś cztery. Wymień 

„błogosławionych” z wersji Łukaszowej. (Łk 6,20-22) 

ubodzy – 1 p. 

którzy głodujecie – 1 p. 

którzy płaczecie – 1 p. 

znienawidzeni przez innych ludzi/odrzuceni/zelżeni z powodu Syna 

człowieczego – 1 p. 

4 p. 

29. W jakim kraju, leżącym naprzeciw Galilei miała miejsce scena uwolnienia 

opętanego, mieszkającego w grobowcach, i wyrzucenia z niego ducha 

nieczystego w stado świń? (Łk 8,26-33) 

w krainie Gergezeńczyków – 1 p. 

1 p. 

30. Jezus wzywając do nawrócenia posłużył się przypowieścią o nieurodzajnym 

drzewie zasadzonym w winnicy pewnego człowieka. Jakie to było drzewo? 

(Łk 13,6) 

figowiec – 1 p. 

1 p. 

31. Ile razy podczas sądzenia Jezus staje On przed trybunałem Poncjusza 

Piłata? (Łk 23,1-16) 

dwa razy 

1 p. 

32. Kto i w jakiej sytuacji powiedział: „Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy”? 

(Łk 23,47) 

setnik – 1 p. 

po śmierci Jezusa – 1 p. 

2 p. 

33. Jakie polecenie wydał Jezus swoim uczniom, gdy po spożyciu Paschy przybył 

z nimi do Ogrójca na Górę Oliwną? (Łk 22,39-40) 
a) „Czuwajcie i módlcie się”, 

b) „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”, 

c) „Módlcie się i zawsze pamiętajcie o Mnie”, 

d) „Czuwajcie razem ze Mną”. 

1 p. 

34. Kto ukazał się Jezusowi i pokrzepiał Go podczas modlitwy i trwogi konania 

w Ogrójcu na Górze Oliwnej? (Łk 22,43) 

anioł z nieba – 1 p. 

1 p. 

35. Jaki napis wg św. Łukasza był nad Jezusem na krzyżu? (Łk 23,38) 

a) „Jezus Chrystus Król Żydowski”, 

b) „To jest Jezus Chrystus, Król Żydowski”, 

c) „To jest Król Żydowski”, 

d) „Mówiono o Nim, że jest Królem Żydowskim”. 

1 p. 

36. W jakich językach był wykonany napis nad Jezusem na krzyżu? (Łk 23,38) 

a) hebrajskim, aramejskim i greckim, 

b) greckim, łacińskim i hebrajskim, 

c) łacińskim, hebrajskim i koptyjskim, 

d) greckim, koptyjskim i hebrajskim. 

1 p. 

37. Jak brzmiały ostatnie słowa, które Jezus donośnym głosem wypowiedział na 

krzyżu, po czym  skonał? (Łk 23,46) 

„Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego” – 1 p. 

 

1 p. 

38. Jaka odległość dzieliła Emaus od Jerozolimy? Podaj tę odległość także w 

kilometrach. (Łk 24,13 przypis) 

60 stadiów – 1 p. 

około 11 km – 1p. 

2 p. 



39. Jezus po swoim zmartwychwstaniu stanął pośród Apostołów. Zatrwożonym 

i wylękłym uczniom zdawało się, że widzą ducha, lecz Jezus pokazał im swoje 

ręce i nogi, aby zobaczyli, że ma ciało i kości. Poprosił też o coś do jedzenia. 

Co spożył Jezus, aby Apostołowie uwierzyli, że żyje? (Łk 24,42) 
a) chleb, 

b) wino, 

c) wodę, 

d) pieczoną rybę. 

1 p. 

40. Uzupełnij brakujące słowa z pierwszej zapowiedzi męki i zmartwychwstania 

Jezusa: 

„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć; będzie odrzucony przez starszyznę 

(1 p.), arcykapłanów (1 p.) i uczonych w Piśmie; zostanie zabity (1 p.), 

a trzeciego dnia zmartwychwstanie (1 p.)”. (Łk 9,22) 

4 p. 

41. Uzupełnij słowa Jezusa w poleceniu, jakiego udzielił swoim uczniom 

bezpośrednio przed Wniebowstąpieniem: 

„Oto ja ześlę na was obietnicę (1 p.) mojego Ojca (1 p.). Wy zaś pozostańcie w 

mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc (1 p.) z wysoka (1 p.)”. (Łk 24,49) 

4 p. 

42. W lekturze uzupełniającej w rozdziale „Jezus Łukasza” Charpentier zwraca 

uwagę, że jedynie św. Łukasz spośród ewangelistów używa pewnego tytułu 

dla określenia Jezusa. Ten tytuł potwierdza chwała zmartwychwstania, która 

rozświetla całe Jego ziemskie życie i otacza Go już od narodzenia. Jaki to 

tytuł? (E. Charpentier) 

Pan 

1 p. 

 


