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Codzienny Plan Czytania 
 

Tydzień 1  

Dzień 1 (1 Krl 1,1-10)  
Podeszłe lata Dawida (1 Krl 1,1-4) 

Czym okrywano króla Dawida? .......................................................................................................... 

Jak nazywała się i jakiego pochodzenia była dziewczyna, która miała opiekować się królem?  

Imię dziewczyny: ....................................... Pochodzenie dziewczyny: ............................ 

Czy wiesz, że? Szunem, z którego pochodziła Abiszag pojawia się w kilku innych historiach 
biblijnych. Z Szunem pochodziły dwie kobiety: pierwsza z nich jest bohaterką Pieśni nad Pieśniami 
i jest opisana jako lojalna kobieta, która nie opuściła swojego ukochanego pasterza, nawet  
w zamian za miłość Salomona i przywileje królewskie. Druga z kobiet wraz ze swoim mężem 
pomagała Elizeuszowi dając mu pożywienie i dach nad głową (zob. 2 Król 4:8-10). 
 

Adoniasz chce objąć władzę (1 Krl 1,5-10) 

Czyim synem był Adoniasz? (Imię matki) ................................................................................... 

Jak dużą świtę sobie dobrał - z ilu składała się ona mężów? ................................................. 

Z kim Adoniasz był w zmowie: ………………………  ……………………… 

Kto nie był za Adoniaszem? Wymień wszystkich.  

............................................ ............................................ ............................................ 

............................................ ............................................ ............................................ 

Z czego złożył ofiarę Adoniasz przy Śliskim Kamieniu? 

...................................                    ..................................... ................................... 

Kogo nie zaprosił Adoniasz na to wydarzenie? 
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.............................................  ............................................. 

.............................................   .............................................  

Trening! Aby wpisać odpowiednie litery w kratkę najpierw wykonaj działanie matematyczne. 

Wynik działania zapisz pod spodem. Następnie odszyfruj dwa słowa. 

R = 2 W = 1 K = 10 D = 5 Ó = 8 I = 7 A = 3 L = 6 D = 9 

          

      9+1            1+1             6+2          10-4                                4+1             7-4             8-7            10-3            5+4 

 

Rozwiązanie:             

Trening! W rozsypance wyrazowej znajdują się wyrazy, które zapisane są w 1 Księdze 

Królewskiej 1,1-10 (są to m.in. imiona oraz miasto). 

DREKA    __________________________ ZRIALE   __________________________ 

BIAAHZS  __________________________ MASZUITNKA  __________________________ 

NISZAODA  __________________________ DASOK  __________________________  

APKANŁ  __________________________ MONOSAL  __________________________ 

 

Dzień 2 (1 Krl 1,11-21)  
Rozmowa proroka Natana z Batszebą (1 Krl 1,11-14) 

Co, według Natana, zrobił Adoniasz bez wiedzy króla Dawida?........................................................ 

Na co miała się powołać Batszeba rozmawiając z królem Dawidem?................................................ 

Kto miał potwierdzić słowa Batszeby? ……………………………………………………………… 

Batszeba u króla Dawida (1 Krl 1,15-21) 

Co robiła Abiszag, gdy Batszeba przyszła do króla? ………………………………………………….. 

W jakim miejscu Batszeba rozmawiała z królem Dawidem?.................................................................... 

Co Batszeba zrobiła zanim jeszcze król pozwolił jej mówić?................................................................... 
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Kogo według wersetu 19. Adoniasz zaprosił z okazji złożenia ofiary z wielu wołów, tucznych cieląt 

i owiec? 

......................................... .........................................  .......................................... 

Czyje oczy zwrócone były na Dawida według słów Batszeby (w.20)? 

..............................................................................................................................................................  

Trening! Odszukaj wyrazy, które kojarzą Ci się z 1 Krl 1,11-21. 

ANANATANKILSBETSZEBAASWNKSALOMONAWSKRÓLOLODAWIDNANIADONIASZ 

OSSAPOKŁONBABASŁUŻEBNICAWSDJOFIARANHJWÓŁNHDNCIELĘNSJSOWCANKJJOAB 

 

Dzień 3 (1 Krl 1, 22-32)  
Natan u króla Dawida (1 Krl 1,22-32) 

Kiedy przyszedł prorok Natan?.............................................................................................................. 

Co robili zaproszeni przez Adoniasza goście? (w. 25) 

...................................... ....................................... ...................................... 

Uzupełnij słowa przysięgi Dawida. (w. 29-30) 

“Przysiągł król, mówiąc: ……………………………………………..,  który 

…………………………..…………………………... z wszelkiej ……………………………., 

Iż jak przysiągłem ci na Pana, ……………………………………...…., mówiąc: 

…………………………………., twój syn, zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie 

po mnie, tak uczynię w ……………………………………………….. .” 

Jaki, szczególny pokłon oddała Batszeba Dawidowi po słowach jego przysięgi? 

................................................................................................................................................................... 
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Kogo kazał przywołać Dawid? 

……………………… ………………………. ………………………... 

 

Trening! W poniższej wykreślance znajdują się postacie i słowa związane z historią zapisaną  

w 1 Krl 1,22-32. Spróbuj je odnaleźć – pomogą Ci w tym podpowiedzi. 

B A T S Z E B A P O 

J N A T A N R R R K 

G S E P N S E L O T 

H F D L M D O R R N 

E B I A T A R O O O 

I S A L O M O N K K 

J C A D O N I A S Z 

G E W T R O N F V S 

 

1. Był prorokiem w czasach panowania króla Dawida.        

2. Osoba, która jest w kontakcie z Bogiem, objawia wolę Bożą innym ludziom. Był nim między 

innymi Samuel, Eliasz i Elizeusz.         

3. Siedzisko, krzesło, na którym zasiadał król.        

4. Kapłan w czasach panowania Króla Dawida. (1 Krl 1,25)       

5. Chciał podstępnie zastąpić Króla Dawida na jego stanowisku.      

6. Matka Salomona.           

7. Najmądrzejszy Król według Biblii.         

 

Dzień 4 (1 Krl 1,33-40)  
Namaszczenie Salomona na króla (1 Krl 1,33-40) 

Na jakie zwierzę kazał Dawid wsadzić Salomona? .................................................................. 

Gdzie Dawid nakazał zaprowadzić Salomona?........................................................................  

Kto miał namaścić Salomona na króla?....................................................................................  

Co wziął kapłan Sadok z Namiotu? (w.39)............................................................................... 

Na czym grał lud idący za namaszczonym Salomonem?...........................................................  

Trening! Rozwiąż rebus.  

       Rozwiązanie: 

      A = O  A = O  DRA                 IK=EM      
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Dzień 5 (1 Krl 1,41-53)  
Złe wieści dla Adoniasza (1 Krl 1,41-49) 

Co takiego usłyszał Joab pod koniec uczty u Adoniasza?........................................................................  

Kto pojawił się pod koniec uczty u Adoniasza, przynosząc złe nowiny? ................................................. 

Co król Dawid zrobił w odpowiedzi na życzenia, jakie złożyli mu słudzy królewscy? (w.47) 

.................................................................................................................................................. 

Adoniasz boi się o swoje życie (1 Krl 1,50-53) 

Czego uchwycił się Adoniasz?................................................................................................................... 

Jakim miał okazać się Adoniasz, zgodnie ze słowami Salomona, by nie spadł na ziemię ani jeden 

włos z jego głowy? ………………………………………………………………………………… 

Co powiedział Salomon do Adoniasza, gdy został przed niego przyprowadzony? Bądź dokładny. 

..............................................................................................................................................................  

Trening! Otwórz Biblię na Księdze Królewskiej 1,42-43 Wpisz odpowiednie wyrazy w luki. 

,,A gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł …………………………………….,  

syn ……………………………………., kapłana; ……………………………………. zaś rzekł: 

Wejdź, gdyżeś mąż ……………………………………. i zapewne pomyślną 

……………………………………. wieść przynosisz.” 

,,Na to ……………………………………. odrzekł …………………………………….:  

Niestety …………………………………….! Nasz pan, król ……………………………………., 

ustanowił ……………………………………., królem.” 

Trening! Otwórz Biblię na rozdziale 1, werset 47. Wpisz odpowiednie wyrazy w luki. 

,,Przyszli również ……………………………………. Królewscy, aby ……………………………… 

życzenia naszemu panu, ……………………………………. Dawidowi, mówiąc:  

Niechaj ……………………………………. twój jeszcze ……………………………………. uczyni 

imię ……………………………………. niż twoje imię i ……………………………………. jego 



 6 

 

tron ponad twój …………………………………….; król zaś ……………………………………. się 

na swoim łożu.” 

Czy wiesz, że? W Biblii słowo Gichon odnosiło się do dwóch miejsc. Pierwsze z nich  

to jedna z czterech rzek wypływających z ogrodu Eden, a drugie to źródło wodne  

w Jerozolimie. 

 

Tydzień 2  

Dzień 1 (1 Krl 2,1-11)  
Śmierć Dawida (1 Krl 2,1-11) 

Uzupełnij poniższy tekst. (w.4) 

“Aby i Pan dotrzymał obietnicy, jaką mi dał, mówiąc: Jeżeli ………………………. twoi spełniać 

będą swoje ………………………………… i postępować wobec mnie 

……………………………….. z całego …………………………………………  

i z całej ……………………………………………………., to nie braknie ci ………………………….. 

na tronie Izraela.” 

Czym Joab, syn Serui splamił swój pas i swoje sandały? Co i komu zrobił? 

............................................................................................................................................................ 

Komu Salomon miał okazywać łaskę? (w.7) ............................................................................................ 

Kto złorzeczył Dawidowi w dniu, gdy uchodził do Machanaim?............................................................. 

Gdzie został pochowany Dawid? ............................................................................................................. 

Trening! Połącz miejsca z odpowiednią liczbą lat, jaką trwało nad nimi panowanie króla Dawida. 

Gdzie Dawid pełnił funkcję władcy najdłużej? 

Panowanie Salomona 

Hebron       33 

Izrael       7 

Jeruzalem      40 
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Trening! Na końcu Planu znajdziesz ćwiczenie do Dnia 1. – jest to sznur wyrazów. Śledząc linie, 

głośno odczytaj tekst, aby dowiedzieć się, co Dawid doradził swojemu synowi Salomonowi  

przed swoją śmiercią.  

Trening! Na końcu Planu znajdziesz ćwiczenie do Dnia 1. – jest to obrazek przedstawiający pewną 

scenę z dzisiejszej historii. Podpisz postacie, które znajdują się na tym obrazku oraz spróbuj 

odnaleźć 7 różnic, którymi różnią się one od siebie.  

Czy wiesz, że? Jeruzalem jest wspomniane w Biblii pod dwiema innymi nazwami: „Syjon” oraz 
„Miasto Dawida”.  Nazwa Syjon pochodzi od starożytnej twierdzy Jebuzejczyków znajdującej się 
na wzgórzu w Jeruzalemie. Syjon nie tylko reprezentuje twierdzę, ale również miasto w którym 
twierdza powstała. Po tym jak Dawid zdobył „fortecę Syjon”, Syjon został nazwany „miastem 
Dawida”. Później, słowo Syjon pojawiające się w Biblii zaczęło być używane do nazywania nie 
tylko wzgórza i miasta, ale również ludu izraelskiego. Słowa Syjon możemy użyć nawet mówiąc o 
nas jako o ludzie Bożego (zob. Iz 60:14) 
 

Dzień 2 (1 Krl 2,12-25)  
Prośba Adoniasza (1 Krl 2,12-25) 

Według Adoniasza, kto przyznał królestwo jego bratu (Salomonowi)?................................................. 

O co poprosił Adoniasz?............................................................................................................................  

Po której ręce Salomona zasiadła Batszeba?........................................................................................... 

Czym miał przypłacić tę prośbę Adoniasz?............................................................................................... 

Kogo posłał Salomon do Adoniasza?........................................................................................................ 

Czy wiesz, że? Zgodnie ze zwyczajami starożytnego Wschodu, żony i nałożnice króla 
przysługiwały wyłącznie jego prawowitemu następcy (zob. 2 Sm 3:7; 16:21). Prawdopodobnie, 
Salomon odebrał prośbę Adoniasza jako chęć przejęcia władzy  
w królestwie i dlatego pozbawił go życia. 
 

Trening! Na końcu Planu znajdziesz ćwiczenie do Dnia 2. – jest to wirówka. Wpisz hasła  

w odpowiednie pola zgodnie z kierunkiem, który wskazuje strzałka.  

 

Dzień 3 (1 Krl 2,26-35)  
Losy Ebiatara i Joaba (1 Krl 2,26 -35) 

Gdzie Salomon rozkazał udać się Ebiatarowi? Bądź dokładny. ……....................................................... 

Czego pozbawił Salomon Ebiatara?.......................................................................................................... 

Czego uchwycił się Joab, gdy dotarły do niego wieści?........................................................................... 
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Kogo posłał Salomon, by zabił Joaba?...................................................................................................... 

Kogo zabił Joab? ......................................................    ......................................................... 

Kim były ofiary Joaba? …………………………………………………………………………………... 

Gdzie pochowano Joaba?......................................................................................................................... 

Trening! Na końcu Planu znajdziesz ćwiczenie do dnia 3. – jest to krzyżówka – ślimak. Wpisz hasła 

w odpowiednie pola, pamiętając że ostatnia litera poprzedniego hasła jest pierwszą literą 

kolejnego hasła. 

Czy wiesz, że? Joab był kuzynem Salomona (jego matką była Seruja – siostra Dawida)  
i dowódcą wojsk Dawida. Joab zamordował Abnera w ramach zemsty za zabicie  

jego rodzonego brata Asaela w walkach przy Gibeonie. Joab chciał w ten sposób zemścić się 
również na Amasie, który był jego konkurentem na stanowisko dowódcy wojsk. 
 

Dzień 4 (1 Krl 2,36-46)  
Los Szymejego (1 Krl 2,36-46) 

Co i gdzie nakazał zbudować Salomon Szymejemu? 

……………………………..  w ……………………………………………. 

Przekroczenie jakiego potoku oznaczało dla Szymejego wyrok śmierci? Podaj jego nazwę. 

........................................... 

Po ilu latach Szymei złamał dany mu rozkaz?   Po ..................... latach 

Do kogo uciekli jego dwaj niewolnicy? Bądź dokładny.  

Do ………………………………, króla ……………………………… 

Na jakim zwierzęciu Szymei pojechał do Gat?.......................................................................................... 

Czy wiesz, że? W czasie buntu Absaloma, Szymeja działał przeciwko Dawidowi,  
a gdy jego orszak uciekający z Jeruzalemu przechodził w okolicy Bachurim, Szymeja obrzucił  
go kamieniami i przeklinał. Dawid darował mu życie, a przy kolejnym spotkaniu Szymeja ukorzył 

się przed królem. (zob. 2 Sam 16:5-6) 
 
Czy wiesz, że? Barzillaj był postacią znaną z lojalności wobec króla Dawida. W czasie buntu 
Absaloma, Barzillaj dał pożywienie Dawidowi i jego wojskom w Machanaim. (zob. 2 Sam 17:27-28) 

Trening!  Na końcu Planu znajdziesz ćwiczenie do Dnia 4 – jest to rozsypanka obrazkowa. 

Pokoloruj obrazki, a następnie ponumeruj je cyframi od 1 do 6 według kolejności, o której 

opowiada dzisiejsza historia biblijna. Na koniec opowiedz tę historię korzystając z obrazków.  
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Tydzień 3 

Dzień 1 (1 Krl 3,1-4)  
Małżeństwo Salomona (1 Krl 3,1-2) 

Z kim spowinowacił się Salomon?............................................................................................................. 

Gdzie Salomon sprowadził swoją żonę?................................................................................................... 

 

Ofiary dla Pana (1 Krl 3,3-4) 

Gdzie w opisywanym czasie Salomon składał ofiary i palił kadzidła?................................................... 

Dlaczego lud składał w tym miejscu ofiary? …………………………………………………………….. 

Gdzie leżało najprzedniejsze wzgórze ofiarne według informacji Salomona? ....................................... 

Ile ofiar złożył na nim Salomon? ............................................................................................................... 

Czy wiesz, że? Przed wybudowaniem świątyni, miejscem kultu religijnego był Przybytek 
znajdujący się na wzgórzu Gibeonu. Właśnie dlatego Salomon wybrał to miejsce, aby tam 

pomodlić się o błogosławieństwo Boże i złożyć ofiarę. W Gibeonie składane były ofiary i spalane 
kadzidła, lecz nie było tam Skrzyni Pańskiej. Ta znajdowała się w specjalnym namiocie  

w Jeruzalemie, gdzie przenieśli ją kapłani Dawida z Kiriat-Jearim, gdzie trafiła po tym jak została 
przejęta przez filistyńczyków. (1 Sam. 7:1-2; 2 Sam 6). Kapłani odbywali więc codzienną służbę  
w Jeruzalemie, a ofiarę składali w Gibeonie (1 Krn 16:37-40). 
 

Trening! Wypełnij poniższą krzyżówkę i odczytaj hasło zapisane na niebieskich polach. 

 

 

 

 

 

 

 
  1. 

        

 

  2. 
        

 

 3.  
        

 
  4. 

        

 
5.   

        

            

1. Co lud składał na wzgórzach? 

2.  Ojciec Salomona  

3.  Miasto Dawidowe  

4. Kogo miłował Salomon  

5. Mąż córki faraona 

6. Najprzedniejsze wzgórze ofiarne.
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Dzień 2 (1 Krl 3,5-15)  
Sen i prośba Salomona (1 Krl 3,5-15) 

Gdzie znajdował się Salomon gdy ukazał mu się Pan?............................................................................. 

O co poprosił Salomon Pana we śnie? Uzupełnij zdanie. 

„Daj przeto twemu słudze……………………………………………………...…,  

aby umiał ………………………………. twój lud, ........................................... między dobrem i złem, 

inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud?” 

Co Salomon otrzymał w darze od Boga, o co nie prosił? 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

Jaką dodatkową obietnicę otrzymał Salomon, której wypełnienie zależne było od jego 

postępowania? (w. 14) 

    ..................................................................................................................... 

Czego miał przestrzegać Salomon, tak jak to czynił jego ojciec Dawid? 

……………………………….  ………………………………. 

Co zrobił Salomon po powrocie do Jeruzalemu? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Trening! W poniższej wykreślance ukryte są hasła związane ze snem Salomona. Odszukaj je  
i zaznacz. Pomogą Ci w tym podpowiedzi. 
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Dzień 3 (1 Krl 3,16-28)  
Mądry wyrok Salomona (1 Krl 3,16-28) 

Kto przyszedł do króla? Bądź dokładny................................................................................................... 

Po ilu dniach od narodzin pierwszego dziecka, urodziło się drugie?...................................................... 

Kiedy, według jednej z matek, zmarło wspomniane dziecko?............................................................... 

Jakiego narzędzia zażądał król Salomon? ................................................................................................ 

Kto dowiedziawszy się o wyroku króla nabrał dla niego szacunku?........................................................ 

 

Bóg okazał ją Dawidowi (1 Król. 3,6)     

Jak postępował Dawid (1 Król. 3,6)     

Jak postępował Dawid (1 Król. 3,6)     

Gdzie ukazał się Pan Salomonowi? (1 Król. 3,5)  

Jaki był Salomon? (1 Król. 3,7)      

      

    

 

Jakie serce chciał otrzymać Salomon? (1 Król. 3,9)  

Co jeszcze Bóg dał Salomonowi? (1 Król. 3,13)  

Co Bóg jeszcze dał Salomonowi? (1 Król. 3,13)  

Co miał przestrzegać Salomin? (1 Król. 3,14)   

Gdzie udał się Salomon po przebudzeniu? (1 Król. 3,15) 

Co wyprawił Salomon? (1 Król. 3,15)  
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Trening! Rozwiąż poniższy rebus, którego rozwiązanie nawiązuje do czytanej dziś historii. 

 

Tydzień 4 

Dzień 1 (1 Krl 4,1-6)  
Dostojnicy Króla Salomona (1 Krl 4,1-6) 

Ilu najprzedniejszych dostojników wymienionych jest w podanym tekście?.......................................... 

Połącz podanych dostojników z pełnionymi przez nich funkcjami. 

 

Azaria       kanclerz 

Elichoref       

Achia       postawiony nad odrabiającymi pańszczyznę 

Jehoszafat       

Benaja       postawiony nad wojskiem 

Sadok       pisarz 

Ebiatar       postawiony nad namiestnikami 

Azaria        

Zabud       postawiony nad dworem 

Achiszar       

Adoniram      kapłan 

 

Który z dostojników nazwany jest przyjacielem króla?............................................................................ 
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Trening! Wpisz w kratkę odpowiednią literę, aby odszyfrować hasło. 

O = 5  K = 2  J = 8  C = 11  Y = 13 

R = 9  S = 15  Ó = 3  W = 4  D = 10 

L = 6  N = 0  I = 18  T = 1  E = 7 

 

          

    10              5               15            1               5              8               0             18             11             13 

 

         

      2                9                 3                6                7                4               15             11              13       

 

Dzień 2 (1 Krl 1,7-19)  
Namiestnicy króla Salomona (1 Krl 1,7-19) 

Ilu namiestników miał król Salomon?....................................................................................................... 

Ilu namiestników było w każdej z ziem króla Salomona?......................................................................... 

W co namiestnicy zaopatrywali króla i dwór? ………………………………...………………………… 

Ile razy w roku każdy z namiestników zaopatrywał dwór i króla? ……………………………………... 

Który z namiestników był mężem Tafat, córki Salomona?...................................................................... 

Czyją żoną była Basemat, córka Salomona?............................................................................................. 
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Dopasuj imiona namiestników do każdej z ziem. 

 

1] Ben- Chur       a] Makas, Szaalbim, Bet-Szemesz 

 

2] Ben-Deker        b] pogórze efraimskie, Elon i Bet-Chanan 

 

3] Ben-Cheset       c] Nafat-Dor; 

 

4] Ben-Abinadab      d] Arubbot, Socho i cała kraina Chefer 

 

5] Baana      e] Machanaim 

 

6] Ben-Geber       f] Issachar 

 

7] Achinadab  g] Taanak, Megiddo, cały Bet-Szean tuż przy 

Sartan pod Jezreelem, od Bet-Szean po Abel-

Mechola i poza Jokmeam 

 

8] Achimaas      i] Aszer i Bealot 

 

9] Baana  j] ziemia Gilead, ziemia Sychona, króla 

Amorejczyków i Oga, króla Baszanu 

 

10] Jehoszafat      k] Beniamin 

 

11] Szymei  l] Ramot-Gilead, Sioła Jaira Manassesa, 

położone w Gileadzie; pas ziemi Argob w 

Baszanie, sześćdziesiąt dużych miast, 

zaopatrzonych w mur i spiżowe zawory. 

 

12] Geber      m] Naftali 
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Trening! W poniższej wykreślance ukryte są hasła związane z namiestnikami króla Salomona. 
Odszukaj je i zaznacz. Opowiedz, co było dziś napisane o nich w tekście. 

  

N Z A I S S A H A R 

Ż P O G Ó R Z E G A 

Y B O A N R A B I K 

W L K R A I N A L D 

N F R Z F Y O A E W 

O Ż D W T Q P N A Ó 

Ś O C L A K R A D R 

Ć L Z Ó L G E B E R 

J I K P I C Ó R K A 

J E H O S Z A F A T 

 

ISSAHAR  DWÓR 

ŻYWNOŚĆ  BAANA 

      GILEAD        NAFTALI 

         KRAINA           JEHOSZAFAT 

      GEBER       CÓRKA 

      POGÓRZE 

 

 

 Dzień 3 (1 Krl 4,20-28)   
Dobrobyt w królestwie Salomona (1 Krl 4,20-28) 

Jak wielu było Judejczyków i Izraelitów?.................................................................................................. 

Zgodnie z tekstem (w.21) “Salomon panował nad wszystkimi królestwami  

od rzeki ………………………………… aż po ziemię ………………………………………………  

i aż po granicę………………………………..” 

Ile mąki przedniej i mąki zwykłej potrzebował Salomon do dziennego wyżywienia?  

Mąka przednia: ……………………………………….. 

Mąka zwykła: …………………………………………. 
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Uzupełnij luki w tekście dwoma gatunkami roślin. Zgodnie z wersetem 25. Judejczycy i Izraelici 

mieszkali “(...)bezpiecznie, każdy pod swoim ………………………………………….. i pod swoim 

………………………………………………. od Dan aż po Beer-Szebę przez wszystkie dni 

Salomona.”  

Ile zaprzęgów do wozów bojowych i jeźdźców miał Salomon?  

Zaprzęgi do wozów:  ............................................................... 

Jeźdźcy:   ............................................................... 

Trening! Rozwiąż poniższy rebus, aby poznać hasło związane z dzisiejszą historią.  
Wyjaśnij co ono oznacza i dlaczego mówimy o nim w kontekście historii króla Salomona. 

B +     

M                                       OT = YT 

 

HASŁO: 

        

 

 

Dzień 4 (1 Krl 4,29-34)  
Sława Salomona (1 Krl 4,29-34) 

Co Bóg podarował Salomonowi? (w.29) 

1. ............................................................................................... 

2. ............................................................................................... 

3. ............................................................................................... 

Co i kogo przewyższała mądrość Salomona? 

Mądrość .............................................................   Mądrość................................................................ 
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Ile przypowieści i pieśni ułożył Salomon? 

Przypowieści .......................................  Pieśni .......................................... 

Czy wiesz, że? Przypowieści i pieśni Salomona pełne są wzmianek dotyczących przyrody. Oznacza 
to, że Salomon musiał być jej dobrym obserwatorem. Bohater wspominał  
m.in. o następstwie pór roku, zwyczajach zwierząt (Przyp. Sal. 26:1-2; 30:24-31) i charakterystyce 
roślin (zob. PnP 2:11-13; 4:13; 6:11). 

 

O czym mówił w swoich przypowieściach i pieśniach?  

O drzewach 

........................, który rośnie w ........................             ........................, który wyrasta z ........................ 

 

 

O zwierzętach 

.........................................       ......................................... 

.........................................    ......................................... 

 

 

Czy wiesz, że? Przypowieści i pieśni Salomona stały się tematem dwóch ksiąg biblijnych: księgi 
Przypowieści Salomona zawierającej rady i pouczenia dotyczące życia z innymi ludźmi  
oraz relacji z Bogiem, a także księgi Pieśń nad Pieśniami, która opowiada o miłości między kobietą, 
a mężczyzną i jej symbolice względem miłości Boga do ludzi. Jego dzieła znajdziemy również  
w Księdze Psalmów (zob. Ps. 127 i Ps. 72) 
 

Trening! Rozwiąż poniższą krzyżówkę i odczytaj hasło związane z dzisiejszą historią.  
Wyjaśnij, w jaki sposób to hasło łączy się z historią Salomona. 

 
 

  1.          

2.            

  3.          

4.            

     5.       

 



 18 

 

1. Jakie drzewo rośnie w Libanie? 

2. Co oprócz pieśni ułożył Salomon? 

3. Salomon mówił w swoich przypowieściach o zwierzętach, ptakach, rybach i ….....? 

4. Mądrość Salomona była większa niż mądrości jakiego kraju? 

5. Jaki dar dostał od Pana Boga Salomon?   

 

Hasło:          

 

  

Tydzień 5 i 6 

Dzień 1 (1 Krl 5,1-12)  
Organizacja dostaw drewna (1 Krl 5,1-12) 

Jak nazywał się zaprzyjaźniony z królem Dawidem król Tyru?................................................................ 

Z jakiego powodu Królowi Dawidowi nie udało się wybudować świątyni? 

................................................................................................................................................................... 

Jakiego rodzaju drzewa nakazał sprowadzić dla siebie Salomon i gdzie one rosły? 

..........................................................  .......................................................... 

O jakich jeszcze drzewach wspomina w odpowiedzi Chiram? 

................................................................. 

Jaka miała być wysokość wypłaty dla robotników Chirama? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Jaki lud dobrze znał się na wyrębie drzew? .............................................................................................. 

W jaki sposób miało zostać przetransportowane ścięte drewno? Za pomocą czego? 

L....................................  m..................................   p.......................................................  

w   t........................................  s...................................................  m.............................  

na miejsce wskazane przez ........................................  r........................................   
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Ile drewna dostarczał Salomonowi Chiram? …………………………………………………………… 

Co otrzymywał w zamian? Podaj dokładną ilość przypadającą na jeden rok. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Co zawarł Salomon z Chiramem?..............................................................................................................  

Czy wiesz, że? Chiram, król Tyru już wcześniej dostarczał władcy izraelskiemu drzewa cedrowego 
oraz cieśli i murarzy. Byli oni potrzebni Dawidowi do rozbudowy Jego siedziby. (zob. II Sam. 5:11) 
 

Trening! Rozwiąż poniższy rebus i odczytaj hasło związane z dzisiejszą historią.  
 

 
 

        

 

stak = ą           d = t                   łata                  ko     tywa = na 

 
Hasło:  
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Trening!  W krzyżówkę schodkową wpisz odpowiednie wyrazy utworzone z rozsypanki. 

  
 

YTR 

 
DERC 

 
NBALI 

 
RIMCAH 

 
YPCYRYS 

 
IZPNACSE 

 
WIYŚANTĄI 

 
ŃYCYZOSDYC 

 

Dzień 2 (1 Krl 5,13-18)   
Przymusowe roboty (1Krl 5,13-18) 

Jaką liczbę mężczyzn wyznaczył Salomon do przymusowych robót? 

................................................................................................................................................................... 

Jaka ich liczba co miesiąc była wysyłana do Libanu do pracy? 

................................................................................................................................................................... 

Ile czasu robotnicy… 

Przebywali w Libanie …………………………….? Przebywali w domu …………………………? 

Który z dostojników królewskich został postawiony nad ludźmi przeznaczonymi do przymusowych 

robót? .........................................................  

Jak wielu tragarzy posiadał Salomon?...................................................................................................... 

Ile osób pracowało dla Salomona w kamieniołomach w górach?........................................................... 

Ilu urzędników nadzorowało ludzi wykonujących robociznę? ………………………………………… 
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Co takiego wydobywano na rozkaz króla, aby położyć fundamenty świątyni z kamieni ciosanych? 

................................................................................................................................................................... 

Kto je obrabiał? Wymień trzy podane grupy ludzi. 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………..…… 

……………………………………………………...……… 

Trening! Dopasuj grupę pracowników do zielonych słupków wskazujących ich liczbę. Wpisz  
na zielonych słupkach te liczby.  
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Dzień 3 (1 Krl 6,1-6)  
Rozpoczęcie prac (1 Krl 6,1-6) 

Ile lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej Salomon zaczął budować świątynię?................... 

Jak długo już trwało panowanie Salomona?............................................................................................ 

Jak nazywał się miesiąc, w którym rozpoczęto budowę świątyni? ……........................  

Podaj wymiary świątyni:  

 

Długość ………………  Szerokość ....................  Wysokość ……………………. 

W czym mierzono długość, szerokość i wysokość świątyni? ..................................................................  

Podaj wymiary przedsionka świątyni:  

  

Długość ....................  Szerokość .................... 

Gdzie się znajdował przedsionek?............................................................................................................ 

Z czego zostały wykonane framugi okalające zakratowane okna świątyni? .......................................... 

Co Salomon kazał wybudować przy murze wokoło świątyni?  

.......................................  ....................................... 

Ile ganków wymienia werset 6? ....................................... 

Jak brzmią nazwy tych ganków i jaka jest ich szerokość? 

....................................... – szerokość: ....................................... 

....................................... – szerokość: ....................................... 

....................................... – szerokość: ....................................... 

W jakim celu w świątyni znajdowały się uskoki w ścianach? ................................................................. 
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Trening! Wypełnij poniższą krzyżówkę, w której znajdziesz hasła związane z budową świątyni. 

 

 

Korzystając z informacji zawartych w wersetach 2 i 3 narysuj prosty plan świątyni. 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

Poziomo: 

2. Co zbudowali przy murze świątyni? 

4. Co miało 20 łokci długości? 

6. Co znajdowało się w oknach  

w kamiennych framugach? 

Pionowo: 

1.Jakiej miary używano przy budowie 

świątyni do określania długości? 

3. Jak nazywał się miesiąc, w którym 

Salomon rozpoczął budowę świątyni? 

5. Z jakiej ziemi wyszli Izraelici 480 lat  

przed budową świątyni? 

 



 24 

 

Dzień 4 (1 Krl 6,7-10)  
Cicha budowa (1 Krl 6,7-10) 

Z jakich kamieni budowano świątynię? Bądź dokładny. .......................................................................... 

Czego miało być nie słychać w czasie budowy?  

............................................. 

.............................................  

............................................................ 

Po której stronie znajdowało się wejście do komnaty środkowej?......................................................... 

Jak można było wejść do komnaty środkowej? ....................................................................................... 

Jak można było wejść do komnaty trzeciej? ............................................................................................ 

Czym nakryta była świątynia? 

....................................... i ....................................... z drewna .................................................. 

Jak wysoki był krużganek wokół świątyni? ...................................... 

........................................................ 

Czym połączono krużganek ze świątynią? ............................................................................................... 

Trening! Rozwiąż poniższe rebusy, aby odczytać hasło związane z dzisiejszą historią. 

     + CHA                              
 

   ASTO                                                                         

A = OWA          

 

  

 

 

 

 

 

 

     A = Ą                  D         A       
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Dzień 5 (1 Krl 6,11-13) 
Dane słowo (1 Krl 6,11-13) 

Jakie warunki miał spełnić Salomon, aby Bóg spełnił obietnicę daną jeszcze jego ojcu - Dawidowi? 

1. ......................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................................... 

 

Co takiego Bóg obiecał?............................................................................................................................ 

Do poniższego tekstu wkradło się kilka błędów. Spróbuj je odnaleźć, skreślić i poprawić. 

W 1 Król 6:11-13, Bóg przemówił do Dawida i powiedział mu, że są dwie rzeczy, które bohater musi 

zrobić.  

Po pierwsze nie powinien postępować według Jego przykazań. 

Po drugie powinien wypełniać Jego obietnice. 

Po trzecie powinien przestrzegać wszystkich Bożych zakazów.  

Jeśli Salomon będzie wykonywał wszystkie trzy zadania, Bóg dotrzyma słowa, które dał jego ojcu 

– Absalomowi. Bóg obiecuje, że będzie mieszkał wśród synów aramejskich i nie opuści tego ludu. 

 

Dzień 6 (1 Krl 6,14-18)  
Prace wykończeniowe (1 Krl 6,14-18) 

Czym wyłożone było wnętrze świątyni? 

Ściany i strop …………………………………………………………………………………………….. 

Posadzka ……………………………………………….………………………………………………... 

Jakie wymiary miało miejsce najświętsze? (w. 16, zobacz też w.2)  

Długość ................................................. 

Szerokość ............................................. 

 

Dorysuj miejsce najświętsze na swoim planie świątyni na str. 22. 
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Jakie wzory pokrywały wewnętrzne ściany świątyni?  

......................................................................... 

......................................................................... 

Jakiego materiału nie było widać wewnątrz świątyni?............................................................................ 

 

Poniżej znajduje się fragment wnętrza świątyni Salomona. W odpowiednim miejscu wpisz 

odpowiednie wymiary pomieszczeń. Na ścianach świątyni narysuj płaskorzeźby zgodnie  

z tekstem. Gdy przeczytamy kolejne teksty, to dowiemy się że Salomon kazał pokryć całą 

świątynię (w tym ściany) złotem. Dlatego pamiętaj, aby użyć do swojego dzieła właściwych 

kolorów. Przeczytaj wers 29., w którym dowiesz się o jeszcze jednym elemencie płaskorzeźby. 
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Dzień 7 (1 Krl 6,19-28)  
Miejsce najświętsze (1 Krl 6,19-28) 

Co miało znaleźć się wewnątrz miejsca najświętszego?.......................................................................... 

Co stało przed miejscem najświętszym?.................................................................................................. 

Co przeciągnięto przed miejscem najświętszym? ...................................................................................  

Czym Salomon kazał pokryć miejsce najświętsze i wyłożyć wnętrze świątyni? 

................................................................................................... 

Z czego wyrzeźbione zostały cheruby?.................................................................................................  

Ile cherubów stało w świątyni? ............................................ 

Jak wysokie były cheruby?   .............................................  łokci 

Jaką długość miało jedno ich skrzydło? ............................................ łokci 

Jaką łączną długość miały skrzydła jednego cheruba? ............................................ łokci 

Czego dotykały cheruby? ......................................................................................................................... 

Czym pokryto cheruby? .........................................  

Narysuj przedmioty znajdujące się w świątyni Salomona. Zielonym kółkiem otocz te znajdujące 

się w miejscu najświętszym, a czerwonym te znajdujące się w miejscu świętym (nawie głównej). 

Na rysunku podpisz wymiary cherubów (wysokość i rozpiętość skrzydeł). 

 

 

 

 

Skrzynia Przymierza Pańskiego     Ołtarz 

 

 

 

 

Łańcuchy       Dwa cheruby 
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Dzień 8 (1 Krl 6,29-32)  
Drzwi u wejścia do miejsca najświętszego (1 Krl 6,29-32) 

Spójrz na informacje zawarte w wersecie 29. Jakiego kształtu płaskorzeźb nie wymieniono  

w wersecie 18? …………………………………………………………………………………….…….. 

Z jakiego drzewa Salomon kazał sporządzić drzwi u wejścia do miejsca najświętszego? 

............................................................................................ 

Czym różniło się złoto na płaskorzeźbach wspomnianych drzwi od pozostałego złota w świątyni? 

Co rozkazał zrobić z nim Salomon? .......................................................................................................... 

Jaki kształt tworzyły futryna i dźwigar drzwi do miejsca najświętszego? .........................................  

Trening! Wypełnij poniższą krzyżówkę, wpisując w nią hasła. 

     
1           2   

                

3                      

    4     5       

                  

      6                 

             8    

   
7                    

                  

                  

                  

                

               
Poziomo: 

1.  Drzewo, którego wyrzeźbione liście ozdabiały ściany świątyni. 

3. Futryna i ………………… - to elementy drzwi do Miejsca Najświętszego, które tworzyły pięciobok. 

6. Rodzaj drzewa, z którego zostały wykonane drzwi. 

7. Co należało zrobić ze złotem pokrywającym płaskorzeźby na drzwiach? 

Pionowo: 

1.Rodzaj dekoracji, który można wykuć, odlać lub wyrzeźbić zawierająca wypukłe elementy. 

2. Została nim pokryta posadzka. 

4. Istoty anielskie, których podobizny znajdowały się w Miejscu Najświętszym świątyni  
oraz na jej ścianach.  

5. Część kwiatu, która może być rozwarta bądź zamknięta i która znajdowała się na ścianie świątyni. 

8. Rzeźby znajdowały się zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych ścianach świątyni. Prawda czy fałsz? 
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Dzień 9 (1 Krl 6,33-35)  
Drzwi u wejścia do przybytku (1 Krl 6,33-35) 

Jaki kształt miała futryna drzwi wejściowych świątyni budowanej przez Salomona?  

............................................... 

Z jakiego drzewa była wykonana futryna i drzwi?  

  Futryna z drzewa .......................................................  

                                 Drzwi z drzewa ............................................................ 

Czym pokryto płaskorzeźby na drzwiach wejściowych?......................................................................... 

Trening! Księga Królewska opisuje dokładnie dwa rodzaje drzwi: Drzwi do Miejsca 

Najświętszego oraz Drzwi wejściowe do przybytku. Przyporządkuj opisy do odpowiedniego 

rodzaju drzwi. 

Drzwi do Miejsca Najświętszego Drzwi wejściowe do przybytku 

 

Kształt pięcioboku  Futryna z drzewa oliwkowego   Płaskorzeźby 

 

Jedne drzwi  Skrzydła drzwi – brak informacji o tym czy są wahadłowe 

 

Futryna z drzewa cyprysowego    Złoto rozklepane 

 

Drzwi z drzewa oliwkowego   Drzwi z drzewa Kształt czworoboku 

 

Skrzydła drzwi wahadłowe    Płaskorzeźby 

 

Złoto w formie blachy        Dwoje drzwi 
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Dzień 10 (1 Krl 6,36-38)  
Zakończenie prac (1 Krl 6,36-38) 

Z czego zbudowany był mur wzniesiony wokół dziedzińca wewnętrznego? 

Z trzech rzędów ..................................................... ................................................... i jednego rzędu 

................................................... ................................................... . 

W którym roku i miesiącu położono fundament pod świątynię? 

W ………………………….. roku, w miesiącu…………………………… .  

 

W którym roku i miesiącu wykończono świątynię? 

W ………………………….. roku, w miesiącu…………………………… . 

 

Ile lat budowano świątynię? ……………………………………….. .  

 

Czy wiesz, że? Świątynia została wybudowana na górze Moria, tej samej która pojawia się w kilku 
innych historiach w Biblii. Na górze Moria Abraham miał ofiarować swojego syna Izaaka  
(zob. Rdz 22,2), a Dawid złożył na niej ofiary, aby powstrzymać anioła zagłady i Pan zesłał  
na te ofiary ogień z nieba (zob. 1 Krn 22,1-30). Sama nazwa wzgórza „Moria” oznacza „Wybrane     

przez Jahwe”. 
 

Trening! Rozwiąż poniższe zagadki, których rozwiązaniami są hasła związane z dzisiejszą historią. 

Opowiedz w jaki sposób łączą się one z tym, o czym dziś czytaliśmy.  

1. Jest to niezbędny element każdej budowy, dzięki niemu budynki mogą stabilnie  

i bezpiecznie stać na podłożu. Może być zrobiony z cegieł, kamieni, betonu lub drewna. 

Jezus opowiedział o nim przypowieść, w której był on zrobiony ze skały i z piasku.  

2. Miesiąc, który trwał od połowy naszego kwietnia do połowy maja. Jego nazwa oznaczała 

blask, a pochodziła prawdopodobnie od tego, że ten miesiąc jest zwiastunem wiosny, 

przynoszącym jasne kolory i słoneczną pogodę. W tym miesiącu położono fundament  

i rozpoczęto budowę świątyni. 

3. Jest to miejsce w lub przed budynkiem, na którym odbywały się uroczystości lub spotkania. 

Nie ma nad nim dachu. Znajdował się również przed świątynią i był otoczony murem. 

4.  Drzewo iglaste o intensywnym czerwonobrązowym kolorze. Wykonano z niego belki  

do budowy muru. 

5. Rodzaj kamieni, które zostały obrobione (np. wygładzone, wyszlifowane, pocięte  

na mniejsze kawałki…) za pomocą narzędzi.  

6. Miesiąc, który trwał od części naszego października do listopada. Siano wtedy jęczmień 

 i pszenicę oraz zbierano oliwki. Pasterze sprowadzali swe stada z pastwisk, by na czas 

miesięcy zimowych zapewnić im schronienie przed zimnem i deszczem. W tym miesiącu 

zakończono budowę świątyni. 

 

1. .......................................................   2. ..........................  3. .................................................. 

4. .............................  5. ..................................................  6. ............................... 
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Słowniczek trudnych pojęć 

Miejsce na Twoje pytania i przemyślenia 

 

 

 

 

 

 

 

Derka (1 Król 1:1) – grube nakrycie, które może być 

używane zarówno do przykrywania ciała, jak i przedmiotu 

Świta (1 Król 1:5) - grono osób towarzyszących 

panującemu władcy lub dostojnikowi 

Chełpić się (1 Król 1:5) - wynosić się nad kogoś 

Zbroczony (1 Król 2:9) - zabrudzony krwią 

Spowinowacić się (1 Król 3:1) - stać się częścią czyjejś 

rodziny, ale nie być powiązanym z nimi więzami krwi  

Ofiara całopalna (1 Król 3:15) – ofiara całkowicie strawiona 

przez ogień 

Nierząd (1 Król 3:16) – sypianie za pieniądze z mężczyznami  

lub kobietami, którzy nie są naszymi małżonkami  

 

Dostojnik (1 Król 4:2) - człowiek pełniący wysoki urząd 

Kanclerz (1 Król 4:3) - urzędnik kierujący sprawami 

administracyjno-organizacyjnymi  

Namiestnik (1 Król 4:7) - osoba sprawująca władzę w kraju 

lub prowincji w zastępstwie lub w imieniu panującego 

Pańszczyzna (1 Król 4:6) - obowiązek wykonywania  

przez poddanych różnego rodzaju prac na rzecz władcy 

Danina (1 Król 4:21) - obowiązkowe świadczenie w naturze 

lub w pieniądzach składane dawniej przez poddanych 

 

 

Korzec (1 Król 4:22) - naczynie do przechowywania zboża 

oraz jednostka objętości ciał sypkich (364 litry) 

Sieczka (1 Król 4:28) - drobno pocięte słoma, siano itp., 

służące jako pasza 

Spiż (1 Król 4:31) - stop miedzi, cyny i cynku 

Namaszczenie (1 Król 5:1) – poświęcenie na urząd  

czy służbę, w celu podkreślenia powołania tej osoby  

oraz prośby o szczególne błogosławieństwo dla niej 

Tragarz (1 Król 5:15) - człowiek zajmujący się przenoszeniem 

ciężkich przedmiotów 

Nawa główna (1 Król 6:13) – znajdowała się w świątyni 

Salomona i jest odpowiednikiem miejsca świętego  

w Przybytku 

Framuga (1 Król 6:4) - wnęka w murze, w której osadza się 

okno lub drzwi 

Krużganek (1 Król 6:10) - korytarz obiegający budynek, 

oddzielony od niego rzędem kolumn 

Strop (1 Król 6:16) - sufit 

Futryna (1 Król 6:31) - rama umocowana w ścianie, do której 

przymocowuje się okna, drzwi 

Dźwigar (1 Król 6:31) - poziomy element konstrukcyjny 

podtrzymujący stropy, mosty itp. 
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Ćwiczenie Treningowe! 
Do poniższych materiałów dopisz przedmioty, które zostały z nich wykonane lub ozdobione nimi. 

Nazwa materiału Przedmioty z niego wykonane lub ozdobione nim 

Złoto (szczere złoto, złota 
blacha, złoto rozklepane) 

 

Kamienie  
(ciosane i nieobrobione) 

 

 

Drzewo oliwkowe 

 

 

Drzewo cedrowe 

 

 

Drzewo cyprysowe 

 

 

 



  Ja 

idę 

drogą 

całej 

ziemi. 
całej 

Bądź 

tedy mocny 

i 

okaż się 

mężem! 

Przestrzegaj 

wiernie 

służby 
Pana 

Boga 

swego, 

i 

chodź 

jego 

drogami, 

przestrzegając 

jego 

jego 

ustaw, 

przykazań, 

jego 

jego 

i 

praw 

ustanowień, 

jak 

są 

zapisane 

w 

zakonie 
Mojżeszowym 

aby 
Ci 

się 

wiodło 

we wszystkim 

co będziesz 

czynił, 

dokądkolwiek 

i 

wszystko 

się 

zwrócisz, 

Aby 

i 

Pan 

dotrzymał 

obietnicy, 

jaką 

dał, 

mi 

Jeżeli 

mówiąc: 

synowie 

twoi 
spełniać 

będą 

swoje 

obowiązki 

i 

wiernie 

postępować 

wobec 

mnie 

z 

całego swojego 

serca 

i 

z 

całej 

swojej 

duszy, 

to 

nie 

braknie 

ci 

potomka 

na 

tronie 

Izraela 





WIRÓWKA – wpisz hasła zgodnie ze strzałkami 
1. Mama Salomona. 
2. Adoniasz chciał ją wziąć za żonę. 
3. Najmądrzejszy król izraelski. 
4. Adoniasz przedstawił ją Batszebie. 
5. Zabił Adoniasza. 
6. Według 1 Krl 2,15 jaka sprawa  

uległa zmianie? 
7. Jakiej narodowości była Abiszag. 
8. Brat Salomona. 
 

1. 

5. 

4. 

3. 

2. 

6. 

7. 

8. W
irów

ka do D
nia 2. (1 Krl 2,12-25) 



 

Dzień 3. - KRZYŻÓWKA ŚLIMAK 
 
Odpowiedzi wpisuj w diagram jak w krzyżówkę. Ostatnia litera każdego słowa jest pierwszą literą 
następnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kapłan, którego Salomon ustanowił w miejsce Ebiatara. 
2. Był nim Sadok. 
3. W nim była świątynia, rozbijamy je też na obozach. 
4. Krzesło, na którym zasiada król. 
5. Jest nad ziemią i mieszka w ni Bóg. 
6. Za co złapał się Joab, kiedy schował się w Namiocie Pana? 
7. Co dodajemy do chleba, żeby wyrósł (np. zamiast drożdży)? 
8. Co nosił kapłan Ebiatar przed królem Dawidem? 
9. Jak nazywał się dowódca zastępu judzkiego, którego zabił Joab? 
10. Jak nazywał się dowódca zastępu izraelskiego, którego zabił Joab? 
11. Może być męski, żeński lub nijaki, może być też ludzki. 
12. Według 1 Krl 2,29 kogo kazał zabić król Salomon? 
13. Kto miał zabić Joaba? 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 11. 

12. 

13. 




