
 
 

 

 

 

 

Przykładowe pytania Ewangelia Jana 1-8                      
 

 

Rozdział 1 

Prolog 

1. Jakie sześć twierdzeń dotyczy "Słowa"? (Jan 1:1-4) 

2. Co robi światłość? Jaki ma na nią wpływ ciemność? (Jan 1:5) 

3. Kto został posłany od Boga i o kim wspomina autor ewangelii w Ew. Jana 1:6? (Jan 1:6) 

4. W jakiej roli i w jakim celu został wysłany Jan? (Jan 1:7) 

5. Co oświeca prawdziwa światłość, która przyszła na świat? (Jan 1:9) 

6. Jak zareagował świat na światłość? (Jan 1:10-11) 

7. Jakie prawo otrzymali Ci, którzy go przyjęli i wierzą w jego imię? (Jan 1:12) 

8. Z czego NIE narodzili się ci co przyjęli światłość? A z czego się narodzili? (Jan 1:13) 

9. Wymień co się stało ze „Słowem” w Jana 1:14? (Jan 1:14) 

10. Kto nadał zakon? A przez kogo stała się łaska i prawda? (Jan 1:17) 

11. Kto widział Boga? (Jan 1:18) 

 

Świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie 

12. Kogo wysłali Żydzi z Jerozolimy do Jana? Z jakim pytaniem? (Jan 1:19) 

13. Kim jest Jan Chrzciciel? 

14. Za kogo pytający wzięli Jana Chrzciciela?(Jan 1:21) 

15. Jakim określeniem przedstawił się Jan Chrzciciel? Do czyich słów nawiązywał? (Jan 1:23) 

16. Czego nie jest godzien zrobić Jan Temu, który przyjdzie po nim? (Jan 1:27)  

17. Gdzie dokładnie chrzcił Jan Chrzciciel, gdy przybyli do niego ludzie zadający mu pytania? (Jan 
1:28) 



 
 

18. Jak określił Jezusa Jan Chrzciciel, gdy go ujrzał nazajutrz spotkania z pytającymi? (Jan 1:29) 

Pierwsi uczniowie 

19.  Z iloma uczniami stał Jan Chrzciciel, gdy ujrzał Jezusa? (Jan 1:35) 

20. Co powiedział Jan Chrzciciel zobaczywszy przechodzącego Jezusa? (Jan 1:36) 

21. Jak odpowiedzieli uczniowie na pytanie czego chcą? (Jan 1:38) 

22. Około której godziny uczniowie poznali Jezusa? (Jan 1:39)  

23. Kto przedstawił Piotra i Jezusa sobie nawzajem? (Jan 1:40-42)  

24. Jak nazywał się jeden z uczniów Jana Chrzciciela? (Jan 1:40) 

25. Jak miał być nazywany Szymon? Co oznacza to imię? (Jan 1:42) 

26. Kto pochodził z Betsaidy (3 osoby)? (Jan 1:44) 

27. Gdzie chciał udać się Jezus, gdy spotkał Filipa? (Jan 1:43) 

28. Jak określił/opisał spotkanego Jezusa Andrzej? A jak Filip? (Jan 1:41 oraz Jan 1:45) 

29. Jakimi słowami Filip zachęcił Natanaela do poznania Jezusa? ( Jan 1:45-46) 

30. Jaką cechę pochwalił Jezus u Natanaela? (Jan 1:47) 

31. Gdzie widział Jezus Natanaela, jeszcze zanim zawołał go Filip? (Jan 1:48) 

32.  Co obiecał Jezus uczniom, że zobaczą? (Jan 1:51) 

 

Rozdział 2 

Wesele w Kanie Galilejskiej 

1. Gdzie odbywało się wesele? (Jan 2:1) 

2. W którym dniu odbywało się wesele? (Jan 2:1) 

3. Z kim Jezus przyszedł na wesele? (Jan 2:2) 

4. Czego zabrakło na weselu? (Jan 2:3) 

5. Ile było stągwi kamiennych? (Jan 2:6) 

6. Według jakiego zwyczaju były ustawione stągwie? (Jan 2:6) 

7. Ile wiader mieściły stągwie? (Jan 2:6) 

8. Czym słudzy napełnili stągwie? (Jan 2:7) 

9. Jak stągwie zostały napełnione? (Jan 2:7) 

10. Komu zanieśli słudzy wodę, którą Jezus kazał napełnić stągwie? (Jan 2:8) 



 
 

11. Co uczniowie zrobili po dokonaniu pierwszego cudu przez Jezusa ? (Jan 2:11) 

12. Dokąd udał się Jezus po dokonaniu pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej? (Jan 2:12) 

13. Z kim Jezus udał się do Kafarnaum? (Jan 2:12) 

14. Jakie święto zbliżało się kiedy Jezus udał się do Jerozolimy? (Jan 2:13) 

15. Kogo Jezus zastał w świątyni? (Jan 2:14) 

16. Co zrobił Jezus w świątyni? (Jan 2:15) 

17. Ile lat Żydzi budowali świątynie? (Jan 2:20) 

18. W ile dni Jezus chciał odbudować świątynię? (Jan 2:19) 

19. O jakiej świątyni Jezus mówił? (Jan 2:21) 

Rozdział 3 

Rozmowa Jezusa z Nikodemem 

1. Kim był Nikodem? („zawód”, pochodzenie, grupa religijna) (Jan 3:1) 

2. O jakiej porze przybył Nikodem do Jezusa? (Jan 3:2) 

3. Według Nikodema Jezus przybył od Boga jako kto, ze względu na czynione cuda? (Jan 3:2) 

4. Jak Nikodem zwraca się do Jezusa? (Jan 3:2) 

5. Kto nie może ujrzeć królestwa Bożego? (Jan 3:3) 

6. Z czego ma się narodzić ten, kto chce wejść do Królestwa Bożego? (Jan 3:5) 

7. Czego szum słyszysz, choć nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie? (Jan 3:8) 

8. Co robił Nikodem w Izraelu? (Jan 3:10) 

9. O czym mówimy i o czym świadczymy wg Jezusa? (Jan 3:11) 

10. Jak musi być wywyższony Syn Człowieczy? (Jan 3:14) 

11. Dlaczego Syn Człowieczy musi być wywyższony? (Jan 3:15) 

12. Kto wstąpił do nieba? Bądź dokładny.  (Jan 3:13) 

13. W jakim celu Bóg posłał syna na świat? W jakim go nie posłał? (Jan 3:17) 

14. Co stanie się z tym, kto uwierzył w syna? Co stanie się z tym, kto w niego nie uwierzył? (Jan 3:18) 

15. Na czym polega sąd? (Jan 3:19) 

16. Co czyni ten, kto źle czyni?  (Jan 3:20) 

17. Dlaczego ten, kto źle czyni nie zbliża się do światłości? (Jan 3:20) 

18. Kto dąży do światłości? (Jan 3:21) 



 
 

 

Powtórne świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie 

19.  Do jakiej ziemi udał się Jezus, aby przebywać z uczniami i chrzcić? (Jan 3:22) 

20.  Dlaczego Jan chrzcił w Ainon blisko Salim? (Jan 3:23) 

21. Czy ludzie chcieli być chrzczeni w Ainon? (Jan 3:23) 

22. Według Jana: Kiedy człowiek nie może niczego wziąć? (Jan 3:27) 

23. Kto jest oblubieńcem? (Jan 3:29) 

24. Co czyni przyjaciel oblubieńca? (Jan 3:29) 

O tym, którzy przychodzi z nieba 

25. Kto jest ponad wszystkimi? (Jan 3:31) 

26. Kto należy do ziemi? (Jan 3:31) 

27.  Co potwierdził ten, kto przyjął świadectwo Boga? (Jan 3:33) 

28. Ile Ducha udziela Bóg? (Jan 3:34) 

29. Co głosi Ten, którego posłał Bóg? (Jan 3:34) 

30. Co ciąży na tym, kto nie słucha Syna? (Jan 3:36) 

31. Co ma ten, kto wierzy w Syna? (Jan 3:36) 

 

Rozdział 4 

Rozmowa Jezusa z Samarytanką 

1. Dokąd udał się Jezus opuszczając Judeę? (Jan 4:3) 

2. Gdzie jest Sychar? (Jan 4:5) 

3. Czyim imieniem nazwana jest studnia przy której zatrzymał się Jezus? (Jan 4:6) 

4. Dlaczego Jezus był zmęczony? (Jan 4:6) 

5. Dlaczego Samarytanka zdziwiła się, że Jezus z nią rozmawia? (Jan 4:9) 

6. Do kogo odnoszą się "wy" i "my" w Jana 4:22? 

7. Dlaczego uczniowie byli zdziwieni, że Jezus rozmawia z Samarytanką? (Jan 4:27) 

 
Uzdrowienie syna dworzanina królewskiego w Galilei 

8. Dlaczego więc Galilejczycy tym razem przyjęli Jezusa? (Jan 4:45) 

9. Gdzie są Kana Galilejska i Kafarnaum? (Jan 4:46) 



 
 

10. Dlaczego Jezus został poproszony aby „wstąpił i uzdrowił” syna dworzanina? (Jan 4:47) 

11. Co jest priorytetem Jezusa? (Jan 4:48) 

12. Co zrobił urzędnik, dopóki nie mógł potwierdzić tego, co powiedział Jezus? (Jan 4:50) 

13. Według wersetów 51-53, jak została potwierdzona wiara tego człowieka w Jezusa Chrystusa? 

14. Który to był cud Jezusa? (Jan 4:54) 

 

Rozdział 5 

Uzdrowienie chorego przy sadzawce 

1. Przy jakiej bramie znajdowała się sadzawka? (Jan 5:2) 

2. Jak po hebrajsku nazywała się sadzawka? (Jan 5:2) 

3. Ile krużganków miała sadzawka? (Jan 5:2) 

4. Kto leżał w krużgankach sadzawki? (Jan 5:3) 

5. Kto od czasu do czasu poruszał wodę w sadzawce? (Jan 5:4) 

6. Co otrzymywał ten, który jako pierwszy wchodził do sadzawki po poruszeniu wody? (Jan 5:4) 

7. Ile lat chorował człowiek, z którym rozmawiał Jezus? (Jan 5:5) 

8. Jakie pytanie zadał Jezus choremu? (Jan 5:6) 

9. Co Jezus kazał zrobić choremu? (Jan 5:8) 

10. W jaki dzień uzdrowił Jezus chorego? (Jan 5:9) 

11. Co nie mógł robić chory w sabat według Żydów? (Jan 5:10) 

12. Co zrobił Jezus po uzdrowieniu chorego? (Jan 5:13) 

13. Gdzie chory spotkał Jezusa ponownie? (Jan 5:14) 

14. Komu powiedział chory, że Jezus go uzdrowił? (Jan 5:15) 

15. Dlaczego Żydzi prześladowali Jezusa? (Jan 5:18) 

 

Jezus wyjaśnia swą zależność od Ojca 

1. Co robi Ojciec względem Syna? (Jan 5:20) 

2. Co Ojciec i Jezus robią takiego samego? (Jan 5:21) 

3. Co robi Syn czego nie robi Ojciec? (Jan 5:22) 

4. Jakie są trzy konsekwencje słuchania słów Jezusa i wiary w tego kto go posłał? (Jan 5:24) 



 
 

5. Do czego wyjdą Ci, którzy czynią dobrze i na co Ci, którzy czynią źle ? (Jan 5:29) 

 
Świadectwo o Jezusie  

1. Jak określił Jezus swój sąd? (Jan 5:30) 

2. Kogo wolę spełnia Jezus? (Jan 5:30) 

3. Do czego przyrównał Jezus Jana Chrzciciela? (Jan 5:35) 

4. Dlaczego ludzie badają Pisma? (Jan 5:39) 

5. Od kogo Jezus nie przyjmował chwały? (Jan 5:41) 

6. Czego ludzie w sobie nie mają? (Jan 5:42) 

7. Kto będzie oskarżał i kto nie będzie oskarżał Żydów? (Jan 5:45) 

 

Rozdział 6 

Nakarmienie pięciu tysięcy 

1. Jak brzmiały dwie nazwy morza, przy brzegu którego Jezus nakarmił 5 tysięcy ludzi? (Jan 6:1) 

2. Dlaczego tłumy ludzi szły za Jezusem na drugi brzeg morza? (Jan 6:2) 

3. W pobliżu jakiego święta żydowskiego odbył się cud nakarmienia? (Jan 6:4) 

4. Kogo Jezus zapytał, skąd wezmą chleb do nakarmienia tylu ludzi? (Jan 6:5) 

5. Ile pieniędzy miało być niewystarczalną kwotą do tego, aby obdarować każdą osobę z tłumu choćby 
odrobiną chleba? (Jan 6:7) 

6. Kto przekazał Jezusowi informację o chłopcu posiadającym ryby i chleby? (Jan 6:8) 

7. Ile ryb i ile chlebów miał chłopiec? (Jan 6:9) 

8. Z jakiego zboża zrobiony był chleb należący do chłopca? (Jan 6:9) 

9. Na czym siedzieli tłumnie zebrani ludzie? (Jan 6:10) 

10. Ilu mężczyzn usiadło? (Jan 6:10) 

11. Co uczynił Jezus zanim rozdał uczniom chleby?  (Jan 6:11) 

12. Dlaczego uczniowie mieli pozbierać pozostałości? (Jan 6:12) 

13. Ile koszyków z okruchami udało się pozbierać? (Jan 6:13) 

14. Jak brzmiały słowa ludzi, którzy byli świadkami cudu Jezusa? (Jan 6:14) 

 

Jezus chodzi po morzu 



 
 

1. Jakie zamiary mieli ludzie wobec Jezusa? (Jan 6:15) 

2. Gdzie uszedł Jezus, aby uniknąć zamiarów ludzi? (Jan 6:15) 

3. O jakiej porze dnia uczniowie zeszli nad morze?  (Jan 6:16) 

4. Do jakiego miejsca popłynęli uczniowie na drugi brzeg? (Jan 6:17) 

5. W jakim stanie było morze, gdy uczniowie płynęli po nim łodzią do Kafarnaum? (Jan 6:18) 

6. Ile stadiów przepłynęli uczniowie, gdy ujrzeli Jezusa chodzącego po wodzie? (Jan 6:19) 

7. W którym kierunku Jezus szedł po wodzie? (Jan 6:19) 

8. Co powiedział Jezus, gdy uczniowie go ujrzeli i ogarnął ich strach? (Jan 6:20) 

9. Co wydarzyło się od razu po tym, gdy Jezus został zabrany przez uczniów do łodzi? (Jan 6:21) 

 

 

Lud żąda znaku 

1. Co spostrzegł lud, który następnego dnia po cudzie nakarmienia 5 tysięcy pozostał na drugim 
brzegu morza? (Jan 6:22) 

2. Skąd przybyły inne łódki w pobliżu miejsca cudu nakarmienia 5 tysięcy? (Jan 6:23) 

3. Co uczynił lud, który zauważył że nie ma Jezusa i jego uczniów w ich pobliżu? (Jan 6:24) 

4. Dlaczego według Jezusa, lud szukał go? A dlaczego go nie szukał? (Jan 6:26) 

5. Jaką radę Jezus daje ludziom, którzy go szukali? (Jan 6:27) 

6. Co położył Bóg Ojciec na pokarmie żywota wiecznego, który da Syn Człowieczy? (Jan 6:27) 

7.  O jakich dwóch rodzajach pokarmu wspomina Jezus? (Jan 6:27) 

8. Co znaczy dzieło Boże? (Jan 6:29) 

9. Do jakich wydarzeń z historii narodu żydowskiego nawiązał lud? (Jan 6:31) 

 

Jezus – chlebem żywota 

1. Kto dał, a kto nie dał ludziom chleba z nieba? (Jan 6:32) 

2. Co daje światu chleb Boży zstępujący z nieba? (Jan 6:33) 

3. Czego nigdy nie będzie robić ten, kto wierzy w Jezusa (chleb żywota) i ten, kto przychodzi do niego? 
(Jan 6:35) 

4. Kto jest chlebem żywota? (Jan 6:35) 

5. Co sprawi Jezus temu, kto przychodzi do niego? (Jan 6:35) 



 
 

6. Co ma wypełniać Jezus, gdyż zstąpił z nieba? (Jan 6:38) 

7. Jaka jest wola tego, który posłał Jezusa dotycząca tego, kto widzi Syna i w niego wierzy? (Jan 6:40) 

8. Z jakiego powodu Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi? (Jan 6:41) 

9. Co uczyni Jezus w dniu ostatecznym temu, kto przyjdzie do niego poprzez bycie pociągniętym przez 
Ojca? (Jan 6:44) 

10. Co stało się z ojcami, którzy jedli mannę na pustyni? (Jan 6:49) 

11. Co stanie się z tym, kto będzie spożywać chleb, który zstępuje z nieba? (Jan 6:50) 

12. Czym jest chleb? (Jan 6:51) 

13. Kiedy ludzie nie będą mieli żywota wiecznego? (Jan 6:53) 

14. Jakim napojem i jakim pokarmem jest ciało i krew Jezusa? (Jan 6:55) 

15. Co dzieje się z tym, kto spożywa ciało Jezusa i pije jego krew? (Jan 6:56) 

16. Gdzie dokładnie Jezus nauczał o chlebie żywota? (Jan 6:59) 

 

Zgorszenie się niektórych i ich odejście 

1. Jaką mową określili uczniowie słowa Jezusa? (Jan 6:60) 

2. Co robi Duch? Czego nie robi ciało? (Jan 6:63) 

3. Czym są słowa, które Jezus powiedział do ludu? (Jan 6:63) 

4. Jacy ludzie byli pośród Jego uczniów? (Jan 6:64) 

5. Kiedy nikt nie może przyjść do Jezusa? (Jan 6:65) 

6. Co się stało z wieloma uczniami Jezusa po wygłoszeniu przez niego „twardej mowy”? (Jan 6:66) 

 

Wyznanie Piotra o Jezusie – Mesjaszu 

1. Czy uczniowie chcieli odejść od Jezusa? (Jan 6:68) 

2. Co według uczniów ma Jezus? (Jan 6:68) 

3. Kim według uczniów jest Jezus? (Jan 6:69) 

4. Ilu uczniów miał Jezus? (Jan 6:70) 

5. Kto był diabłem spośród 12 uczniów? Czyim był synem? (Jan 6:71) 

6. Dlaczego Jezus określił jednego z uczniów diabłem? (Jan 6:71) 

 

Rozdział 7 



 
 

Jezus i jego bracia 

1. Jakiej krainy unikał Jezus z powodu Żydów? (Jan 7:1) 

2. Jakie święto zbliżało się, gdy Jezus był w Galilei? (Jan 7:2) 

3. Dlaczego „świat” nienawidzi Jezusa? (Jan 7:7) 

4. Jak Jezus udał się na święto? (Jan 7:10) 

5. Jak w tłumie mówiono o Jezusie? (Jan 7:12) 

 

Wystąpienie Jezusa w świątyni w Jerozolimie 

       6.    O kim mówi Jezus, że jest „szczery i nie ma w nim nieprawości”? (Jan 7:18) 

7. Dlaczego ludzie gniewali się na Jezusa? (Jan 7:23) 

8.  Dlaczego nie pojmali Jezusa? (Jan 7:30) 

9. Kto wysłał sługi do pojmania Jezusa? (Jan 7:32) 

 

Jezus – wodą żywą 

10. Którego dnia święta namiotów Jezus wołał ludzi, by do niego przyszli jeśli “...kto pragnie”? (Jan 
7:37) 

11. Dlaczego Duch Święty nie był jeszcze dany? (Jan 7:39) 

12. Skąd według Pisma miał przyjść Chrystus? (Jan 7:42) 

13. Co zrobili faryzeusze po rozmowie z Nikodemem? (Jan 7:53) 

 

 

Rozdział 8 

O kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie 

1. Na jaką Górę udał się Jezus? (Jan 8:1) 

2. W jaką porę dnia zjawił się lud w świątyni? (Jan 8:2) 

3. Kogo i kto przyprowadził do Jezusa według (Jana 8:3) 

4. O co oskarżali kobietę? (Jana 8:3) 

5. Co miał zrobić ten kto jest bez grzechu? (Jan 8:7) 

6. Co zrobili faryzeusze i uczeni w Piśmie gdy ruszyło ich sumienie? (Jan 8:9) 

7. Kto potępił kobietę za jej grzech? (Jan 8:10) 



 
 

8. Co nakazał Jezus robić kobiecie? Bądź dokładny. (Jan 8:11) 

Jezus- światłością świata 

9. Jakie są konsekwencje chodzenia za Jezusem ? (Jan 8:12) 

10. Dlaczego świadectwo Jezusa jest prawdziwe? (Jan 8:14) 

11. Jaki jest sąd Jezusa? (Jan 8:16) 

12. Kto świadczy o Jezusie? (Jan 8:18) 

13. Dlaczego Jezus nie został pojmany? (Jan 8:20) 

14. Według słów Jezusa, kim i skąd jest Jezus i ludzie? (Jan 8:23) 

15. Dlaczego ludzie mają  umrzeć w grzechach swoich według Jana 8:24? 

16. Co należy robić aby być prawdziwie uczniem Jezusa ? (Jan 8:31) 

17. Czyim potomstwem są Żydzi według Jana 8.33? 

18. Kto jest niewolnikiem grzechu? (Jan 8:34) 

19. Co robi ten który jest z Boga ? (Jan 8:47) 

20. Co się stanie z tym który zachowa słowa Jezusa ? (Jan 8:51) 

 

 

 


