Krzyżówka, 1 Królewska - rozdział 1
Poziomo:
4. Król Izraela, rywal Salomona (J Król. 1,7)
6. Imię matki Salomona (J Król. 1,11)
8. Za co miał zostać ukarany Adoniasz, jeżeli zostanie na niej przyłapany?
(J Król. 1,52)
10. Imię ojca ]onatana. Kapłan. (1 Król. 1,42)
1 3. Kapłan, który namaścił Salomona (J Król. 1,39)
1 4. Adoniasz dobrał sobie ...... mężów za świtę (1 Król. 1,5)
1 5. Imię proroka, który stanął przed Davvidem (J Król. 1,23)

Pionowo:
1. Czego narożników uchwycił się Adoniasz? (1 Król. 1, 50)
2. Kto miał zostać królem i zasiąść na tronie po Dawidzie? (1 Król. 1,3)
3. Wsadzono na nią Salomona i zaprowadzono go do Gichonu (1 Król.
1,33)
5. Słudzy królewscy życzyli królowi Dawidowi, by imię Salomona, Bóg
uczynił ....... od jego. (1 Król. 1,47)
7. Za kogo Batszeba i Salomon mieli zostać uznani jeżeli Adoniasz zostanie
królem? (1 Król. 1,21 )
9. Okrycie Dawida, gdy się zestarzał (1 Król. 1,1)
1 1. Imię Szumanitki, która zajmowała się Dawidem (1 Król. 1,3)
1 2. Grali na ...... i wykrzykiwali radośnie (1 Król. 1,40)

Krzyżówka, 1. Księga Królewska, Rozdział 2
Poziomo:
1. Co miało oznaczać przyjście Adoniasza do Batszeby wg jego zapewnień?
(1 Król 2:13)
4. Dawid spoczął z nimi w Mieście Dawida. (1 Król 2:10)
7. Matka Joaba, była siostrą Dawida. (1 Król 2:22; 1 Kron 2:16)
9. Królestwo Salomona na początku jego panowania było mocno
………………….. (1 Król 2:12)
10. Adoniasz był starszy czy młodszy od Salomona? (1 Król 2:22)
11. Był kapłanem zaangażowanym w osadzeniu na tronie Adoniasza.
(1 Król 2:22)
13. Kto ustanowił Salomona, posadził go na tronie Dawida i uczynił mu
dom, jak zapowiedział? (1 Król 2:24)

Pionowo:
1. Batszeba usiadła na krześle po lewej czy prawej ręce Salomona? (1 Król
2:19)
2. Jaki czas przybliżył się, gdy Dawid dał Salomonowi rozkazy? (1 Król 2:1)
3. Co Benaja zadał Adoniaszowi, że ten zginął? (1 Król 2:25)
5. Imię ojca Benajiego. (1 Król 2:25)
6. Adoniasz był jej synem (1 Król 2:13)
8. Należała do Pana i był noszona przez Ebiatara. (1 Król 2:26)
10. Stąd pochodziła Abiszag (1 Król 2:21)
12. Tam znajdowała się posiadłość Ebiatara i tam Salomon posłał go,
pozbawiając godności kapłana Pańskiego. (1 Król 2:26)
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Poziomo:
2. Joab dokonał jej w czasie pokoju za krew przelaną na wojnie. (1 Król 2:5)
5. Jego synom z Gileadu Salomon miał okazywać łaskę, aby odwzajemnić
ich podejście do Dawida w czasie ucieczki przed Absalomem (1 Król 2:7)
7. Zwierzę, którym Szymei podróżował do Gat. (1 Król 2:40)
8. Co należącego do Joaba nie mogło zejść do grobu w pokoju? (1 Król 2:6)
9. Co Benaja miał usunąć z Salomona i domu jego ojca poprzez zabicie
i pogrzebanie Joaba? (dwa słowa) (1 Król 2:31)
11. Jak nazywał się potok, którego Szymei nie mógł przekraczać,
aby nie zginąć? (1 Król 2:37)
13. Pozbawiając Ebiatara godności kapłana, Salomon spełnił słowo Pana
które dotyczyło domu tej postaci w Sylo. Jak brzmi imię tej postaci?
(1 Król 2:27)
14. Kto został ustanowiony nowym kapłanem? (1 Król 2:35)

Pionowo:
1. Na niej znajdował się dom Joaba, w którym został pochowany.
(1 Król 2:34)
3. Joab splamił niewinną krwią swój pas i swoje …………. (1 Król 2:5)
4. Tej części ołtarza uchwycił się Joab ukrywając się przed śmiercią
w Namiocie Pana. (1 Król 2:28)
6. Joab zamordował nim dwóch sprawiedliwych i lepszych niż on mężów?
(1 Król 2:32)
10. Kto został ustanowiony nowym wodzem nad wojskiem? (1 Król 2:35)
12. Co miał wybudować sobie Szymei w Jeruzalemie? (1 Król 2:36)
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Poziomo:
2. Co okazał Pan Dawidowi, według Salomona? (1 Król. 3, 6)
4. O co prosiła kobieta, która była matką żywego dziecka? (1 Król. 326)
6. O jakie serce prosił Salomon? (1 Król. 3,9)
7. Reakcja Izraelitów na wyrok Samuela (1 Król. 3, 28)
8. Salomon otrzymał sprawę rozstrzygnięcia, która z dwóch …. była kobietą, która
nie zabiła swojego dziecka. (1 Król. 3,16)
10. Także ten dar otrzymał Salomon od Pana. (1 Król. 3,13)
12. Ile ofiar całopalnych złożył Salomon na ołtarzu (1 Król. 3,4)
Pionowo:

1. Czyją córkę wziął sobie Samuel za żonę? (1 Król. 3,1)
3. Na jakim wzgórzu Salomon składał ofiary, gdy w nocy, podczas snu, Pan poprosił
Salomona, aby prosił Go o cokolwiek chciał? (1 Król. 3, 4-5)
5. jaką ofiarę, poza ofiarą pojednania złożył Salomon w Jeruzalem? (1 Król. 3, 15)
9. O co poprosił Salomon podczas pierwszego wyroku? (1 Król. 3, 24)
11. Jedną z pierwszych rzeczy, które Salomon zrobił, gdy został królem, było udanie
się do Gibeonu i złożenie... (1 Król. 3, 4-15)

Poziomo:
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3. Nazwa rzeki, która wyznaczała granicę królestwa Salomona. (1 Król 4:21)
4. Przez jaki czas życia Salomona, królestwa od Eufratu po
i po granicę egipską składały daninę i były podległe Salomonowi? (1 Król 4:21)

ziemię

filistyńską

5. Córka Salomona, żona namiestnika Nafat-Dor (1 Król 4:11)
6. Mądrość Salomona przewyższała mądrość ludzi ………………….. i całą mądrość Egiptu
(1 Król 4:30)
8. Do porównania jego rozległości użyto tego samego porównania jak do liczby Judejczyków
i Izrealitów. (1 Król 4:29)
11. Co odrabiali Ci, nad którym był postawiony Adoniram? (1 Król 4:6)
13. Salomon ułożył trzy 3000 …………………… i 1005 pieśni. (1 Król 4:32)
15. Znajduje się nad brzegiem morza. Do niego została porównana ilość Judejczyków
i Izraelitów. (1 Król 4:20)
16. Co wyrasta z muru i o czym pisał Salomon w swoich pieśniach i przypowieściach?
(1 Król 4:33)
17.
Namiestnicy
dostarczali
oraz ……… (1 Król 4:28)

dla

wierzchowców

i

koni

pociągowych

jęczmień

18. Judejczycy i Izrelici mieszkali bezpiecznie pod dwiema roślinami: krzewem winnym
i drzewem ………………… (1 Król 4:25)
Pionowo:
1. Do wyżywienia potrzebne były woły tuczne i z pastwiska, owce, jelenie, …………….,
sarny i tuczny drób. (1 Król 4:23)
2.
Salomon
mówił
w
swoich
ptakach, rybach i ………… (1 Król 4:33)

przypowieściach

i

psalmach

o

zwierzętach,

6. Do których narodów dotarła sława Salomona i z jakich ludów przychodzili ludzie,
aby słuchać jego mądrości? (1 Król 4:31),34)
7. Kraj, w którym rośnie cedr o którym Salomon mówił w swoich pieśniach i przypowieściach.
(1 Król 4:33)
9. Bóg dał Salomonowi mądrość, …………………….. i rozum. (1 Król 4:29)
10. Córka Salomona, żona namiestnika Naftali (1 Król 4:15)
12.
Dzięki
dobrobytowi
w
królestwie
pili i ………………… się (1 Król 4:20)

Salomona,

Judejczycy

i

14. Każdy z namiestników dostarczał królowi zaopatrzenia raz na ……. (1 Król 4:27)
15. Co miał Salomon ze wszystkich stron wokoło? (1 Król 4:24)

Izraelici

jedli,
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Poziomo:
3. Salomon corocznie dostarczał oprócz oliwy, dwadzieścia tysięcy korców ……
(1 Król. 5, 11)
10. Salomon podawał ją Chiramowi. (1 Król. 5, 11)
12. Miasto, którego królem był Chiram (1 Król. 5,1)
13. Co dał Bóg ze wszystkich stron, tak iż nie miał przeciwnika, ani złej przygody?
(1 Król. 5,4)
15. Jakie drzewa, poza cyprysowymi, zostały dostarczane na budowę świątyni?
(1 Król. 5,8)
16. Kto był ojcem Salomona, który również byt królem Izraela? (1 Król. 5,3)

Pionowo:
1. Do jakiego miasta byli wysyłani robotnicy? (1 Król. 5,14)

‹s

2. Co zostało zawarte, pomiędzy Salomonem a Chiramem (1 Król. 5,12)
4. Do kogo przysłał poselstwo Salomon? (1 Król. 5,2)
5. Skąd pochodzili rzemieślnicy? (1 Król. 5,18)
6. Z jakich kamieni były wykładane fundamenty? (1 Król. 5,17)
7. Kto dostarczał drzewa do budowy świątyni (1 Król. 5,6)
8. Ile tysięcy wiader oliwy Salomon dostarczał Chiramowi. (1 Król. 5, 11)
9. Postawiony nad ludźmi, którzy byli przeznaczeni do przymusowych robót. (1Król. 5,14)
11. Pan powiedział Dawidowi, że jego syn, którego posadzi na ......, zbuduje domdla Pana.
(1 Król. 5,5)
14. Król Dawid nie był w stanie zbudować domu dla imienia Pana, swego Boga,
ponieważ był na ...... z nieprzyjaciółmi. (1 Król. 5,3)
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Poziomo:
3. Był żelazny i z jego środka Bóg wyprowadził swój lud i swoje dziedzictwo.
(1 Król 8:51)
7. Ofiary składane przez króla i zbór izraelski były ofiarami z dwóch rodzajów
zwierząt: owiec i ………….. (1 Król 8:5)
8. Salomon prosi Boga, aby jego ………. były otwarte na błaganie Salomona
i ludu izraelskiego. (1 Król 8:52)
10. Co dał Pan swojemu ludowi izraelskiemu? (1 Król 8:56)
12. Izraelici mieli przestrzegać Bożych …………….., ustaw i praw, jakie Bóg nadał
ich ojcom. (1 Król 8:58)
13. Jakie miały być serca ludzi wobec Pana? (1 Król 8:61)
14. Miesiąc, w którym mężowie izraelscy zgromadzili się na święto u króla Salomona
(1 Król 8:2)
17. Salomon prosi aby grzesznik przychodzący do przybytku zostanie poczytany
za grzesznika, a niewinny otrzyma ……………………. (1 Król 8:32)
19. Co jest złożone w Skrzyni i jest związane z Przymierzem Pańskim, które Pan zawarł
z ojcami izraelitów, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej? (1 Król 8:21)
Pionowo:
1. Elementy Skrzyni, które były tak długie, że ich końce było widać z przedniej strony
miejsca najświętszego. (1 Król 8:8)
2. Jak inaczej nazywa się miasto Dawida? (1 Król 8:1)
4. Kapłani i ……………. Przenieśli Skrzynię Pańską i Namiot Zgromadzenia
oraz święte przybory. (1 Król 8:4)
5. Zjawisko atmosferyczne, którego brak będzie symbolizował grzech. (1 Król 8:35)
6. Środek tej części świątyni poświęcił król. (1 Król 8:64)
8. Był on wykonany ze spiżu i był za mały, aby pomieścić ofiary całopalne, ofiary
z pokarmów i tłuszcz ofiar pojednania. (1 Król 8:64)
9. Napełniła ona świątynię Pańską, obłok był jej wyrazem. (1 Król 8:11)
11. Salomon wymienia przykre doświadczenia, które mogą przyjść na lud (tj. zaraza,
śnieć, rdza, ……………….., nieprzyjaciel, plaga, choroba) i prosi Boga,
aby ten wysłuchał ich błagania i modlitw, gdy te nastaną. (1 Król 8:37)
15. Jaka postać jest wymieniona w modlitwie Salomona do Boga, jako ta która była
Bożym sługą? (1 Król 8:53)
16. W jego kierunku Salomon wyciągnął swoje dłonie dziękując Bogu. (1 Król 8:22)
18. Wg Salomona: Pan powiedział, że będzie w nim mieszkał. (1 Król 8:12)
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Poziomo:
4. Cyfra powtarzana w budowie domu (1 Król. 7, 4; 5; 12)
7. jaką miarą posługiwano się przy budowie świątyni? (1 Król. 7,24)
8. Sporządzone z brązu, położone na kolumnach. (1 Król. 7,16)
10. Chiram sporządził garnki, .... i kropielnice. (1 Król. 7,40)
11. Ze szczerego złota, 5 z prawej i 5 z lewej. (1 Król. 7,49)
14. Zostały tam złożone święte dary w Świątyni Pańskiej. (1 Król. 7,51)
15, mieściła ich w sobie aż dwa tysiące (1 Król. 7, 26)
17. Ściana była gruba jak ……. (1 Król. 7, 26)
18. Na listwach między szczeblami były lwy, i cheruby (1 Król. 7,29)

Pionowo:
1. Żona Salomona, faraona (1 Król. 7,8)
2. Kosztowne kamienie były ciosane (1 Król. 7,9)
3. Brązowe. Sporządził ich dziesięć. (1 Król. 7,27)
S. Byki były zwrócone po 3 na północ, południe, wschód i ……… (1 Król. 7, 25)
6. Na jakich kolumnach został wzniesiony Leśny Dom Libański (1 Król 7,2)
8. odlewane w ………. formach (1 Król. 7,46)
9. Sporządzony do świątyni Pańskiej; ze złota. (1 Król. 7,48)
12. Te owoce były zawieszone na głowicach kolumn. (1 Król. 7,18)
13. Głowice byłym kształcie ……………. (1 Król. 7, 19)
15. Chiram był synem ………. z plemienia Naftali (1 Król. 7,14)
16. Budował go trzynaście lat (1 Król. 7,1)
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Poziomo:
4. Król Tyru (1 Król. 9,11)
6. Amorejczycy, Peryzyjczycy, jebuzejczycy i ................. to ludność, która została
zaciągnięta do robót pańszczyźnianych. (1 Król. 920)
7. Kraina nad którą panował Salomon, (1 Król. 9,19)
9. Na jakiej ziemi odstąpił król Salomon dwadzieścia miast? (1 Król. 9,11)
11. Jedna z warowni wybudowana przez króla Salomona. (1 Król. 9,15)
13. Port, z którego przywieźli 420 talentów złota dla króla Salomona. (1 Król. 9,28)
15. Inaczej marynarze; obeznani z morzem. (1 Król. 9,27)
16. Faraon dał swojej córce, żonie Salomona. (1 Król. 9,16)
17. Było ich pięćset pięćdziesiąt (1 Król, 9,23)
Pionowo:
1. Miasto zamieszkiwane przez Kananejczyków; spalone przez Faraona.
(1 Król. 9,16)
2. Świątynia Salomona; poświęcił ją Pan. (1 Król, 9, 3)
3. Ile lat budował Salomon świątynię Pana i pałac królewski? (1 Król. 9,10)
4. Jakie drzewa, poza cedrowymi dostarczał Chiram? (1 Król. 9, 11)
5. Starożytna jednostka miary wagi i pieniądza. (1 Król. 9,28)
8. Były tam budowane okręty, nad brzegiem Morza Czerwonego (1 Król. 9,26)
10. Twierdza, do której budowy przystąpił Salomon, gdy córka
faraona się wyprowadziła do własnego pałacu. (1 Król. 9,24)
12. Ile razy w roku składał Salomon ofiary całopalne i ofiary pojednania?
(1 Król. 9,25)
14. Miasto na pustyni w ziemi judzkiej. (1 Król. 9,18)
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Poziomo:
3. Inaczej Miasto Dawida, został tam pochowany Salomon. (1 Król. 11,43)
5. Syn Salomona, który został królem. (1 Król. 11, 43)
7. Edomczyk, wywodził się z rodu królewskiego. (1 Król. 11,14)
12. Ile żon prawowitych miał Salomon? (1 Król. 11,3)
14. Król egipski, u którego ukrywał się Jeroboam przed Salomonem. (1 Król.11, 40)
16. Bogini Sydończyków. (1 Król. 11, 5)
17. Bałwan Ammonitów (1 Król. 11, 7)
Pionowo:
1. Ile lat panował Salomon nad całym Izraelem? (1 Król. 11, 42)
2. Imię żony faraona, który panował za czasów Dawida i Salomona (1 Król. 11, 19)
4.SynNebata i Serui. Pierwszy król północnego królestwa Izraela, który doprowadził Izrael do
grzechu. (1 Król. 11, 26)
6. Król Soby. (1 Król. 11,23)
8. Syn Hadada. Przebywał na dworze faraona w gronie dzieci faraonowych. (1 Król. 11,20)
9. Jak według Achiasza, Pan określił plemię, które dał Dawidowi? (1 Król. 11,36)
10. Miasto, do którego uciekli wojownicy, gdy zostali podbici przez Dawida. (1 Król. 11,24)
11. Miasto, do którego uciekł Hadad (1 Król. 11,18)
13. Ile kawałków płaszcza pozwolił prorok wziąć Jeroboamowi? (1 Król. 11,31)
15. Ile miesięcy Joab i Izrael walczyli o Edom? (1 Król. 11, 16)
16. Prorok z Sylo. (1 Król. 11, 29)
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Poziomo:
3. Był żelazny i z jego środka Bóg wyprowadził swój lud i swoje dziedzictwo.
(1 Król 8:51)
7. Ofiary składane przez króla i zbór izraelski były ofiarami z dwóch rodzajów
zwierząt: owiec i ………….. (1 Król 8:5)
8. Salomon prosi Boga, aby jego ………. były otwarte na błaganie Salomona
i ludu izraelskiego. (1 Król 8:52)
10. Co dał Pan swojemu ludowi izraelskiemu? (1 Król 8:56)
12. Izraelici mieli przestrzegać Bożych …………….., ustaw i praw, jakie Bóg nadał
ich ojcom. (1 Król 8:58)
13. Jakie miały być serca ludzi wobec Pana? (1 Król 8:61)
14. Miesiąc, w którym mężowie izraelscy zgromadzili się na święto u króla Salomona
(1 Król 8:2)
17. Salomon prosi aby grzesznik przychodzący do przybytku zostanie poczytany
za grzesznika, a niewinny otrzyma ……………………. (1 Król 8:32)
19. Co jest złożone w Skrzyni i jest związane z Przymierzem Pańskim, które Pan zawarł
z ojcami izraelitów, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej? (1 Król 8:21)
Pionowo:
1. Elementy Skrzyni, które były tak długie, że ich końce było widać z przedniej strony
miejsca najświętszego. (1 Król 8:8)
2. Jak inaczej nazywa się miasto Dawida? (1 Król 8:1)
4. Kapłani i ……………. Przenieśli Skrzynię Pańską i Namiot Zgromadzenia
oraz święte przybory. (1 Król 8:4)
5. Zjawisko atmosferyczne, którego brak będzie symbolizował grzech. (1 Król 8:35)
6. Środek tej części świątyni poświęcił król. (1 Król 8:64)
8. Był on wykonany ze spiżu i był za mały, aby pomieścić ofiary całopalne, ofiary
z pokarmów i tłuszcz ofiar pojednania. (1 Król 8:64)
9. Napełniła ona świątynię Pańską, obłok był jej wyrazem. (1 Król 8:11)
11. Salomon wymienia przykre doświadczenia, które mogą przyjść na lud (tj. zaraza,
śnieć, rdza, ……………….., nieprzyjaciel, plaga, choroba) i prosi Boga,
aby ten wysłuchał ich błagania i modlitw, gdy te nastaną. (1 Król 8:37)
15. Jaka postać jest wymieniona w modlitwie Salomona do Boga, jako ta która była
Bożym sługą? (1 Król 8:53)
16. W jego kierunku Salomon wyciągnął swoje dłonie dziękując Bogu. (1 Król 8:22)
18. Wg Salomona: Pan powiedział, że będzie w nim mieszkał. (1 Król 8:12)
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Poziomo:
2. Po tej stronie świątyni było wejście do komnaty środkowej. (1 Król 6:8)
3. Co Salomon kazał porobić na zewnątrz w ścianach, aby belki nie wchodziły
w ścianę świątyni? (1 Król 6:6)
6. Świątynia była nakryta belkami i deskami …………….. (1 Król 6:9)
7. Ganki przy murze świątyni biegły wzdłuż ścian świątyni, nawy głównej
oraz miejsca …………………… (1 Król 6:5)
8. Poza gankami wokoło świątyni znajdowały się również ………………… boczne
(1 Król 6:5)
11. Po nich wchodziło się do komnaty środkowej. (1 Król 6:8)
13. Z nich wykonane były framugi świątynne. (1 Król 6:4)
14. Świątynia miała trzy ganki: …………., środkowy i trzeci. (1 Król 6:6)
15. Jak nazywał się miesiąc, w którym Salomon zaczął budować świątynię Panu?
(1 Król 6:1)

Pionowo:
1. Co znajdowało się w oknach świątyni? (1 Król 6:4)
4. W nich przyciosane zostały kamienie, które były gotowe do budowy
i nie wymagały użycia narzędzi w świątyni. (1 Król 6:7)
5. W świątyni nie było słychać dźwięku młotów, siekier ani innych narzędzi
…………………… (1 Król 6:7)
9. Z tej komnaty można było przejść do komnaty trzeciej. (1 Król 6:8)
10. Deski wykonane z tego drzewa zostały wykorzystane do wyłożenia posadzki
świątyni (1 Król 6:15)
12. Krużganek był połączony ze świątynią ……………. cedrowymi (1 Król 6:10)
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Poziomo:
2. Była wykonana ze złota, pokryto nią rzeźby na drzwiach do przybytku.
(1 Król 6:35)
7. Jakie skrzydła miały drzwi u wejścia do przybytku? (1 Król 6:34)
8. Co tworzyły futryna i dźwigar drzwi u wejścia do miejsca najświętszego?
(1 Król 6:31)
9. Czy cheruby miały taki sam kształt i wielkość? Tak-Nie? (1 Król 6:25)
10. Drzewo, z którego zostały wyrzeźbione cheruby i wykonane drzwi do
miejsca najświętszego i drzwi do przybytku. (1 Król 6:23)
13. Nim pokryte było miejsce najświętsze (dwa słowa) (1 Król 6:20)
14. Co złotego miało być przeciągnięte przed miejscem najświętszym?
(1 Król 6:21)
15. Jedno skrzydło cheruba dotykało ……………., a skrzydła środkowe
cherubów dotykały się nawzajem. (1 Król 6:27)

Pionowo:
1. Jak nazywał się miesiąc w którym zakończono budowę świątyni? (1 Król 6:38)
3. Kształt futryn u wejścia do przybytku. (1 Król 6:33)
4. Co zostało wyłożone od wewnątrz deskami cedrowymi? (1 Król 6:15)
5. Czego nie było widać w wyniku pokrycia świątyni płaskorzeźbami z drzewa
cedrowego? (1 Król 6:18)
6. Co znajdowało się na obu skrzydłach drzwi do miejsca najświętszego?
(1 Król 6:32)
8. Co znajdowało się w odległości 20 łokci od tyłu świątyni i zrobione zostało
z desek cedrowych? (1 Król 6:16)
11. Płaskorzeźby miały kształt liści palmowych, ………………….. kielichów
kwiatowych i postaci cherubów. (1 Król 6:29)
12. Co zostało wzniesione wokół dziedzińca wewnętrznego? (1 Król 6:36)
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Poziomo:
2. Miasto w którym handlarze królewscy kupowali konie dla Salomona.
(1 Król 10:29)
5. Co wchodzącego w skład przybytku Pana i pałacu królewskiego zostało
wykonane z drzewa sandałowego? (1 Król 10:12)
6. Do ozdoby tronu zostały wykorzystane podobizny dwóch zwierząt.
Były to lwy i ……… (1 Król 10:19)
9. Królowa Saby nie mogła wyjść z podziwu gdy poznała i obejrzała:
mądrość Salomona, pałac, potrawy, stanowiska dostojników, sprawność
sług, stroje, napoje oraz ofiarę …………………… (1 Król 10:5)
11. Okręty z Tarszysz przywoziły ze sobą trzy surowce: srebro, złoto
i ………………………… (dwa słowa) (1 Król 10:22)
13. Jego okręty przywiozły z Ofiru ogromną ilość drzewa sandałowego
i drogich kamieni. (1 Król 10:11)
16. Król Salomon przewyższał wszystkich królów ziemi mądrością
i …………………….. (1 Król 10:23)
17. Z drzewa sandałowego wykonane zostały dwa rodzaje instrumentów:
harfy i ………….. (1 Król 10:12)
19. Wśród rzeczy, które przynoszono rokrocznie Salomonowi były daniny,
naczynia srebrne i złote, szaty, ……… oraz wonności. (1 Król 10:25)
20. Okręty z Tarszysz przywoziły ze sobą dwa rodzaje zwierząt: małpy
i ………… (1 Król 10:22)
Pionowo:
1. Królowa rozmawiała z Salomonem o wszystkim co miała na ……………
(1 Król 10:2)
3. Materiał, z którego nie wykonano ani jednego przedmiotu, gdyż był
on uważany za nic. (1 Król 10:21)
4. Królowa przywiozła ze sobą do Jeruzalemu …………………….., złoto
i drogie kamienie. (1 Król 10:2)
7. Wg Królowej Saby Salomon przewyższył mądrością i ………………….,
to co o nim słyszała. (1 Król 10:7)
8. Co miała zrobić królowa Saby Salomonowi poprzez stawianie
mu trudnych pytań? (1 Król 10:1)
10. Królowie chetyccy i ……………………. zdobywali konie i wozy
za ich pośrednictwem (1 Król 10:29)
12. Jakie zwierzęta wchodziły w skład orszaku królowej Saby? (1 Król 10:2)
14. Wśród zwierząt, które cały świat przynosił Salomonowi rokrocznie były
konie i ………. (1 Król 10:25)
15. Należała do Pana, na niej oparta była wieść o Salomonie, którą usłyszała
królowa. (1 Król 10:1)
18. Co zostało wykonane z kości słoniowej? (1 Król 10:18)

