
ADAM I EWA W OGRODZIE EDEN 
dopasuj wyrazy do tekstu 

1. Eden  2. nadzy  3. zwierzętom  4. pomoc  5. prochu 

6. żeber  7. dobra  8. umrzesz  9. nazwę  10. kobietę 

11. Eufrat  12. sen  13. jeść  14. mężatką 15. ogród 

Ukształtował Pan Bóg człowieka z ………. ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą 

żywą. Potem zasadził Pan Bóg ………. w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I 

sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo 

życia w środku ogrodu i drzewo poznania ………. i zła. 

 

A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej: 

Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złoto, A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica 

bdelium i kamień onyksowy. Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz. A nazwa trzeciej 

rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest ……….. 

 

I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie ……….., aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi 

taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz ………., Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, 

bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno ……….. Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. 

Uczynię mu ………. odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie 

ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką 

……….., jaką nada jej człowiek. 

 

Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim ……….. Lecz dla człowieka nie 

znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki ……….. na człowieka, tak że zasnął. 

Potem wyjął jedno z jego ……….. i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował 

Pan Bóg ……….. i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i 

ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała ……….., gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i 

matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje ……….., lecz 

nie wstydzili się. 


