
2. List Piotra, rozdział 1. 
 

  
 

 

 

 

 

 

Poziomo: 

4. Nią powinniśmy uzupełniać naszą wiarę (2 P 1,5) 

5. Miejsce należące do Pana i Zbawiciela. Umocnienie naszego powołania i wybrania 

szeroko otwiera nam drzwi do tego miejsca. (2 P 1 1) 

6. Nią powinniśmy uzupełniać nasze wytrwanie (2 P 1,6) 

8. Nim powinniśmy uzupełniać naszą cnotę (2 P 1,5) 

9. Nią powinniśmy uzupełniać nasze poznanie (2 P 1,6) 

10. Jedno z imion autora listu (2 P 1,1) 

12. Nim powinniśmy uzupełniać naszą powściągliwość (2 P 1,6) 

13. Nią powinniśmy uzupełniać nasze braterstwo (2 P 1,7) 

 

Pionowo: 

1. Do niej przyrównane jest słowo prorockie, którego trzymają się odbiorcy listu  

(2 P 1,19) 

2. Jaki jest człowiek, który nie ma cech wymienionych przez autora listu w wersetach 

5-7? (2 P 1,9) 

3. Nim powinniśmy uzupełniać naszą pobożność (2 P 1,7) 

7. Piotr i prorocy oznajmili powtórne przyjście Pana jako naoczni (2 P 1 ,16) 

11. Jest ono wynikiem pożądliwości, unikamy go dzięki poznaniu Boga (2 P 1,4) 

Rozwiązaniem haseł są pojedyncze słowa zapisane w mianowniku 

(rzeczowniki, przymiotniki) lub bezokoliczniku (czasowniki). 

Wyjątkiem od tej reguły są zdania zawierające wykropkowane 

luki. 



2. List Piotra, rozdział 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Poziomo: 

2. Zwierzę, które będąc umyte, znów tarza się w błocie. W przytoczonym przez Piotra 

przysłowiu symbolizuje tych, którzy powrócili na złą drogę po poznaniu drogi 

sprawiedliwości (2 P 2,22) 

6. Cecha fałszywych nauczycieli, za którą pójdzie wielu (2 P 2,2) 

8. Jakie istoty, które zgrzeszyły zostały strącone do otchłani, aby były zachowane na sąd? 

(2 P 2,4) 

10. Postać, która przez swoją sprawiedliwość została wyrwana z pokuszenia  

(2 P 2,7-9) 

12. Jedno z miast, którego spalenie miało być przykładem, aby nie wieść bezbożnego życia 

(2 P 2,6) 

13. Ludzie prowadzący złe życie, opisani przez autora listu w rozdziale 2., są porównani  

do ………… bez wody (2 P 2, 17) 

Pionowo: 

1. Cecha fałszywych nauczycieli, która sprawia, że wykorzystują oni wierzących swoimi 

zmyślonymi opowieściami (2 P 2,3) 

3. Do nich wraca pies, w przytoczonym przez Piotra przysłowiu. (2 P 2,22) 

4. Co obiecują ludzie prowadzący złe życie, pomimo że sami są niewolnikami zguby?  

(2 P 2,19) 

5. Ci, którzy oddają się pożądliwościom są nazywani jego synami (2 P 2,14) 

7. Sprowadzą ją na siebie fałszywi nauczyciele, którzy będą wprowadzać zgubne nauki  

i zapierać się Pana (2 P 2,1) 

9. Ludzie prowadzący złe życie, opisani przez autora listu w rozdziale 2. są porównani  

do obłoków pędzonych przez ………… (2 P 2,17) 

11. Biblijna postać, która ukochała zapłatę za czyny nieprawe i została ostrzeżona przez 

nieme bydlę juczne (2 P 2,16) 

 

Rozwiązaniem haseł są pojedyncze słowa zapisane w mianowniku 

(rzeczowniki, przymiotniki) lub bezokoliczniku (czasowniki). Wyjątkiem od 

tej reguły są zdania zawierające wykropkowane luki. 



2. List Piotra, rozdział 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poziomo: 

3. Przez jaką czynność Piotr chce utrzymać prawe umysły swoich czytelników  

w czujności? (2 P 3,1) 

4. Osoba, do której pojawienia się jest przyrównane nadejście dnia Pańskiego 

(2 P 3, 10) 

6. Pozorne zwlekanie ze strony Pana jest oznaką okazywania jej nam, ponieważ 

Pan nie chce abyśmy zginęli. (2 P 3,9) 

8. U Pana tysiąc lat jest jak jeden ……… (2 P 3,8) 

Pionowo: 

1. Co będzie mieszkać w nowych niebiosach i na nowej ziemi, których 

oczekujemy według obietnicy? (2 P 3,13) 

2. Z nimi przyjdą szydercy w dniach ostatecznych (2 P 3,3) 

5. Ówczesny świat (przedpotopowy) zginął zalany wodą. Dla jakiego żywiołu 

zachowane jest teraźniejsze niebo i ziemia na czas sądu i zagłady? (2 P 3,6-7) 

7. Zgodnie ze słowami apostoła Pawła, cierpliwość naszego Pana powinniśmy 

uważać za …………… (2 P 3,15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązaniem haseł są pojedyncze słowa zapisane w mianowniku 

(rzeczowniki, przymiotniki) lub bezokoliczniku (czasowniki). Wyjątkiem od 

tej reguły są zdania zawierające wykropkowane luki. 


