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Nazwisko rodziny: ……………………………………………….. 

Adres:   ……………………………………………….. 

 

 

KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI 

ZESTAW 6 

Księga Wyjścia 
 

 

1. Wadi-Gharandel to przypuszczalnie nazwa jakiej miejscowości, do której dotarli 

Izraelici? 

Elim 

2. Żaby, komary, chrząszcze, muchy, szarańcza – które z istot nie stanowiły żadnej z plag 

egipskich? 

chrząszcze  

3. Ile sztuk owiec, zgodnie z przepisami prawa danego Izraelitom, musiał oddać złodziej, 

który ukradł 3 owce znalezione przy nim żywe? 

6 owiec 

4. Kto wypisał słowa na kamiennych tablicach przechowywanych następnie w 

przygotowanej na polecenie Boga skrzyni? 

Mojżesz 

5. Kto był założycielem stanu kapłańskiego w Narodzie Wybranym? 

Aaron 

6. Jak nazywała się złota płyta będąca miejscem, z którego Bóg przemawiał do Mojżesza? 

Przebłagalnia  

7. Na czym miały być umieszczone jabłka granatu z purpury i karmazynu zgodnie z 

poleceniem danym Izraelitom przez Boga? 

Na sukni arcykapłańskiej (lub: sukni Aarona) 
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8. Jak jest nazwane naczynie, w którym Aaron i kapłani mieli obmywać ręce i nogi przed 

każdorazowym wejściem do Namiotu Spotkania? 

kadź  

9. Co było jedynym powodem wyboru przez Boga Izraelitów na lud, który miał być Jego 

szczególną własnością? 

miłość 

10. Czym miały być pokryte akacjowe drążki służące do przenoszenia ołtarza 

całopalenia, który polecił zbudować Izraelitom Bóg? 

brązem 

11. Jaki gest Mojżesza zapewniał przewagę wojsk Izraelskich nad wojskami Amalekitów 

w bitwie w Refidim? 

Wzniesione ręce 

12. Jaka była różnica wieku między Mojżeszem a Aaronem? 

Trzy lata 

13. Ile dni Mojżesz przebywał na górze, gdy miał otrzymać tablice z przykazaniami? 

40 dni i 40 nocy  

14. Jakiej postaci Nowego Testamentu odpowiada postać Mojżesza? 

Chrystusowi 

15. Góra Horeb odpowiada nazwie jakie górze znanej z kart Starego Testamentu? 

Górze Synaj 

16. Jak nazywa się żydowskie święto upamiętniające wyjście Izraelitów z Egiptu? 

Święto Przaśników (lub Pascha) 

17. Który kolejny rok był tzw. rokiem szabatowym? 

siódmy  

18. Jakim imieniem przedstawił się Bóg Mojżeszowi, gdy ten zapytał Go o imię? 

Jestem, który jestem. 
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19. Ile jagniąt winien zwrócić właścicielowi złodziej, który sprzedał cztery ukradzione 

mu owce? 

16 jagniąt 

20. Co to jest maca? 

Żydowski chleb niekwaszony, przaśny  

21. Jak nazywała się skrzynia, którą polecił wykonać Bóg i umieścić w niej Prawo Dwóch 

Tablic?  

Arka Przymierza 

22. Proszę podać imiona dwóch położnych u kobiet kananejskich, którym król egipski 

nakazał zabijanie nowonarodzonych chłopców. 

Szifra i Pua 

23. Ile drogocennych kamieni miało znajdować się na pektorale, który kazał wykonać 

Bóg na potrzeby kultu? 

12 

24. Mięso jakiego zwierzęcia Bóg polecił przygotować każdej rodzinie izraelskiej na 

posiłek na noc przejścia przez Egipt i uśmiercenia wszystkiego, co pierworodne? 

baranka  

25. Jak miał na imię pierwszy syn Mojżesza? 

Gerszom 

26. W jakiej postaci Bóg towarzyszył Izraelitom w wędrówce do Kanaanu nocą? 

Jako słup ognia  

27. Na czym polegała pierwsza tzw. plaga egipska, której dokonał Mojżesz i Aaaron 

wobec faraona? 

Wszystka woda w Egipcie zamieniła się w krew 

28. Co spożywali Izraelici wieczorem każdego dnia wędrówki do Kanaanu? 

przepiórki  

29. W jakiej postaci ukazał się Bóg Mojżeszowi, gdy pasł owce? 

Krzew, który płonął, ale nie spalał się; płomień ognia ze środka krzewu 
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30. Z jaką górą związane jest przekazanie Mojżeszowi dekalogu? 

Góra Synaj 

31. Z czego była wykonana skrzynka, w której matka umieściła chłopca nazwanego 

później Mojżesz? 

Z papirusu (powleczony żywicą i smołą) 

32. Przez jakie morze Izraelicie przeszli po suchym dnie? 

Morze Czerwone 

33. Ile lat, zgodnie z prawem danym przez Boga Izraelitom, może służyć swojemu 

izraelskiemu panu niewolnik z Hebrajczyków? 

sześć lat 

34. W jakiej miejscowości, w której zatrzymali się Izraelici, było dwanaście źródeł i 

siedemdziesiąt palm? 

Elim 

35. Ile dni trwała ciemność w Egipcie w wyniku zesłania jednej z plag? 

Trzy dni  

36. Ile razy w tygodniu Izraelici zbierali pokarm poranny? 

Sześć dni w tygodniu 

37. Do jakiego kraju uciekł Mojżesz, gdy na jaw wyszła prawda o zabójstwie, którego 

dokonał na Egipcjaninie? 

Do kraju Madian 

38. Jaką wartość powinien wypłacić poszkodowanemu człowiek, którego wół zabódł 

drugiemu niewolnika lub niewolnicę? 

30 syklów srebra 

39. Którego dnia miesiąca Abib Bóg polecił zabić ofiarę paschalną? 

czternastego Abib, Nisan 

40. Jaki był znak dla Izraelitów, po którym ruszali oni w dalszą drogę po każdym 

postoju? 

Obłok Pana wznosił się nad Przybytek – wówczas ruszali w drogę 
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41. Którą w kolejności plagą było zesłanie gradu? 

siódmą  

42. W jakiej miejscowości Izraelici napotkali gorzkie wody? 

Mara 

43. Jak miał na imię teść Mojżesza? 

Jetro 

44. Na jaką część ciała nakładana była tiara arcykapłańska? 

Na głowę 

45. Massa i Meriba – jaki znak od Boga upamiętnia to miejsce? 

Wyprowadzenie wody ze skały 

46. Krwią jakiego zwierzęcia należało namaścić prawe ucho Aarona w dniu jego 

konsekracji kapłańskiej? 

barana 

47. Co Mojżesz wrzucił do gorzkich wód, by stały się słodkie? 

Kawałek drewna  

48. Jaka kara była przewidziana dla Izraelity, który pracował w dzień szabatu? 

śmierć 

49. Jaki gest uczynił Mojżesz, by wody morza zalały Egipcjan? 

Wyciągnął rękę nad morze 

50. Po czym lud mógł poznać, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem? 

Jego twarz promieniała po rozmowie 

 

 

KARTĘ Z NANIESIONYMI ODPOWIEDZIAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ  

W NIEDZIELĘ, 5 MARCA, DO ZAKRYSTII I ODEBRAĆ KOLEJNY ZESTAW  


