
Co zrobił Herod z Jakubem, bratem Jana? 
a) Dał mu medal za zasługi dla kraju 
b) Kazał go ściąć 
c) Kazał go wychłostać i wtrącić do więzienia 

Kogo Herod pojmał i wtrącił do więzienia? 
a) Jakuba, brata Jana 
b) Piotra 
c) Harrego Pottera 

Co robił zbór, gdy Piotr był w więzieniu? 
a) Zbierał pieniądze, żeby przekupić strażników 
b) Modlił się 
c) Płakał i narzekał, wołając „dlaczego to się stało?!” 

W jaki sposób pilnowano Piotra, żeby nie 
uciekł? 

a) Związano go sznurami i wrzucono do lochu, którego 
nie można było otworzyć od wewnątrz 

b) Skuto go dwoma łańcuchami, a przed drzwiami 
więzienia postawiono armię żołnierzy 

c) Skuto go dwoma łańcuchami, postawiono dwóch 
żołnierzy obok niego i dwaj strażnicy strzegli drzwi 

Kto nagle zjawił się w celi Piotra? 
a) Herod 
b) Anioł Pański 
c) Jakub, brat Jana 

Co Anioł kazał zrobić Piotrowi? 
a) Ubrać się i iść za nim 
b) Siedzieć cicho, żeby ich strażnicy nie usłyszeli 
c) Zadzwonić po pomoc 

Co Piotr myślał, gdy zobaczył Anioła 
Pańskiego? 

a) Że ma gorączkę i majaki 
b) Że ma widzenie 
c) Że to Jakub przebrał się za anioła i przyszedł go 

uwolnić 

Do kogo udał się Piotr po wyjściu z więzienia? 
a) Do swojej żony 
b) Do Marii, matki Jana 
c) Do Marii Magdaleny 

Kto był w domu Marii? 
a) Policja 
b) Wielu wierzących zgromadzonych na modlitwie 
c) Wielu uczonych i faryzeuszy i dyskutowali o zakonie 

Co zrobiła Rode, gdy rozpoznała głos Piotra? 

a) Otworzyła bramę i wpuściła Piotra do środka 
b) Przestraszyła się, bo myślała, że to zjawa 
c) Z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i 

powiedziała wszystkim, że Piotr stoi przed bramą 

Jak zareagował zbór, gdy Rode powiedziała, że 
Piotr stoi pod bramą? 

a) Wyrzucili ją z domu za to, że z nich żartuje 
b) Powiedzieli, że Rode oszalała i że to Anioł Piotra stoi 

pod bramą a nie Piotr 
c) Pobiegli szybko otworzyć bramę 

PIOTR URATOWANY Z WIĘZIENIA 
zaznacz prawidłową odpowiedź 


