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Nazwisko rodziny: ……………………………………………….. 

Adres:   ……………………………………………….. 

 

 

KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI 

ZESTAW 1 

Ewangelia według św. Łukasza 

 

 

1. Ile razy Ewangelista Łukasz pisze o tym, że Jezus się modlił? 

 

2. Ile kobiet jest wymienionych w rodowodzie Jezusa przytaczanym w Ewangelii 

według św. Łukasza? 

 

3. Jakie postacie Starego Testamentu ukazały się na Górze Przemienienia? 

 

4. Proszę podać tytuły przypowieści, które są zapisane jedynie w Ewangelii według św. 

Łukasza. 

 

5. Co oferował diabeł Jezusowi w drugiej pokusie w czasie kuszenia na pustyni? 

 

6. Kto określił Łukasza Ewangelistę jako najbardziej biegłego w grece spośród 

wszystkich ewangelistów? 

 

7. Ilu uczniów posłał Jan Chrzciciel, aby zapytali Jezusa czy On jest „Tym, który ma 

przyjść”? 
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8. Ile kilometrów dzieliło Jerozolimę od miejscowości Emaus? 

 

9. Na co cierpiała teściowa Szymona, uzdrowiona przez Jezusa? 

 

10. Jakie było ostatnie zdanie wypowiedziane przez Jezusa na krzyżu? 

 

11. Ile beczek oliwy był dłużny człowiek, którego wezwał rządca? 

 

12. Do jakiego grona chrześcijan Łukasz adresuje swoją Ewangelię? 

 

13. Jakich dwóch apostołów posłał Jezus z poleceniem przygotowania Paschy, która 

stała się Ostatnią Wieczerzą? 

 

14. Jak nazywa się gatunek literacki występujący w Biblii, do którego zalicza się biblijne 

zapowiedzi narodzin wielkich postaci? 

 

15. Ile lat miała córka przełożonego synagogi, którą Jezus uzdrowił? 

 

16. Jakie imię nadał Jezus Szymonowi, pierwszemu spośród wybranych apostołów? 

 

17. W którym miesiącu ciąży była Elżbieta, gdy Maryja przybyły do niej po 

Zwiastowaniu? 

 

18. Przed jakim miastem Jezus uzdrowił niewidomego żebraka, który za nim wołał? 

 

19. Jak nazywa się miasto, w którym mieszkała Maryja po zaślubinach z Józefem? 
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20. Co przypominał w relacji Łukasza pot Jezusa modlącego się przed pojmaniem w 

Ogrodzie Oliwnym? 

 

21. Ile lat człowiek w winnicy szukał owocu na drzewie, a nie znajdował? 

 

22. Na jaki region Palestyny Jakub i Jan chcieli zesłać ogień? 

 

23. Którego dnia po narodzeniu chłopca należało poddać go żydowskiemu rytuałowi 

obrzezania? 

 

24. Ojciec miał dwóch synów: starszego i młodszego. Który z synów otrzymał podzielony 

przez ojca majątek w Przypowieści o synu marnotrawnym? 

 

25. W jakim żydowskim święcie uczestniczyła Święta Rodzina, gdy dwunastoletni Jezus 

pozostał w Jerozolimie bez opieki rodziców? 

 

26. Jaki element konstrukcji domu jest, według Jezusa, najważniejszy? 

 

27. Ile czasu upłynęło pomiędzy drugim zaparciem się Piotra a trzecim? 

 

28. Proszę podać imiona dwóch osób, które Józef i Maryja spotkali w świątyni w dniu 

przedstawienia Jezusa. 

 

29. Komu, według nauki Jezusa, trudno wejść do królestwa Bożego? 

 

30. W jakiej postaci Duch Święty ukazał się nad Jezusem, gdy przyjmował On chrzest od 

Jana? 
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31. Ile pieniążków wrzuciła uboga wdowa do skarbony w świątyni? 

 

32. Jakie dwie czynności miał wykonać oczyszczony z trądu przez Jezusa człowiek, 

któremu zakazał rozpowiadać ów cud? 

 

33. Co apostołowie podali Jezusowi do zjedzenia, gdy przyszedł do nich po 

zmartwychwstaniu? 

 

34. O co prosili Jezusa mieszkańcy kraju Gergezeńczyków po tym jak dowiedzieli się o 

uwolnieniu opętanego nad jeziorem? 

 

35. Do jakich dwóch miast Jezus zwraca się słowami: „Biada tobie!”? 

 

36. Jaką część majątku Zacheusz przekazał ubogim? 

 

37. Co, według Jezusa, jest „światłem ciała” człowieka? 

 

38. „Powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!, a byłaby 

wam posłuszna” – co trzeba mieć, żeby było to możliwe? 

 

39. Ile kolejno sług posłał właściciel winnicy, by odebrali należną część plonu z winnicy? 

 

40. Ile denarów dał Samarytanin gospodarzowi, by ten troszczył się o pobitego 

człowieka w Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie? 

 

 

 

KARTĘ Z NANIESIONYMI ODPOWIEDZIAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ  

W NIEDZIELĘ, 16 PAŹDZIERNIKA, DO UMIESZCZONEGO W KOŚCIELE POJEMNIKA  


