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

Adres:   ……………………………………………….. 

 

 

KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI 

ZESTAW 2 

Ewangelia według św. Marka 
 

 

1. W jakim mieście Jezus wpędził ducha nieczystego w świnie? 

 

2. „Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca” – proszę podać imiona osób, do 

których Jezus wypowiedział te słowa? 

 

3.  Tekst jakiej księgi starotestamentalnej przywołuje Jezus nauczając o 

nierozerwalności małżeństwa? 

 

4. Do czyjego domu przyszła kobieta, by namaścić stopy Jezusa olejkiem? 

 

5. Jak prawdopodobnie miała na imię matka Marka Ewangelisty?  

 

6. W jakim mieście Jezus w synagodze wypędził z człowieka ducha nieczystego? 

 

7. Kiedy Jezus zabiera ze sobą trzech wybranych apostołów zawsze są to ci sami 

apostołowie. Proszę podać ich imiona. 

 

8. Ile razy w Ewangelii według św. Marka Jezus uzdrawia kogoś w synagodze? 
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9. Proszę podać imiona apostołów określanych mianem „synowie gromu”. 

 

10. Na jakie podłoże padło ziarno, które zostało przypalone przez Słońce i uschło? 

 

11. O ile metrów niżej jest położone Jezioro Galilejskie względem Morza Śródziemnego? 

 

12. Od kogo Marek czerpie głównie informacje zapisane w jego ewangelii? 

 

13. Ile lat miała córka przełożonego synagogi, którą Jezus wskrzesił? 

 

14. Do jakiego miasta płynęli apostołowie po tym jak Jezus nakarmił pięć tysięcy 

mężczyzn? 

 

15. Ile razy w Ewangelii według św. Marka pojawia się w ustach Jezusa powiedzenie 

„Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”? 

 

16. Co znaczy aramejskie słowo „effata" przywołane przez Marka Ewangelistę? 

 

17. Na co cierpiał człowiek uzdrowiony przez Jezusa, któremu Jezus nakazał, by nie 

wstępował do wsi? 

 

18. Jak nazywa się zjawisko polegające na celowym ukrywaniu przez Jezusa swojego 

mesjańskiego posłannictwa i przypominaniu uczniom, żeby nikomu o tym nie mówili? 

 

19. W jakim mieście przenocował Jezus po uroczystym wjeździe na osiołku? 
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20. Jakie starotestamentalne zdanie przywołuje Jezus, żeby udowodnić, że nastąpi 

zmartwychwstanie umarłych? 

 

21. «Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!» W jakim mieście znajdowała się 

budowla, której dotyczy wspomniany zachwyt jednego z uczniów? 

 

22. Na przykładzie jakiego drzewa uczniowie mają uczyć się rozpoznawania znaków 

czasu? 

 

23. Co musiał wypowiedzieć człowiek przyjmujący chrzest od Jana Chrzciciela? 

 

24. Z jakiego języka pochodzi, użyte przez Marka Ewangelistę, słowo „abba”? 

 

25. Kim z zawodu był Apostoł Andrzej? 

 

26. Proszę wyjaśnić dlaczego adresatami Ewangelii według św. Marka mogli być poganie 

zamieszkujący w Rzymie?  

 

27. Ile razy kogut zapiał nim Piotr trzykrotnie wyparł się Jezusa? 

 

28. Jak miał na imię ojciec Aleksandra i Rufusa? 

 

29. Proroctwo zapisane w jakiej księdze spełniło się wraz z ukrzyżowaniem Jezusa 

pomiędzy złoczyńcami? 

 

30. Czym była nasączona gąbka, którą podano Jezusowi, gdy wisiał na krzyżu? 

 

 

KARTĘ Z NANIESIONYMI ODPOWIEDZIAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ  

W NIEDZIELĘ, 13 LISTOPADA, DO ZAKRYSTII I ODEBRAĆ KOLEJNY ZESTAW  


