
POTOP I ARKA NOEGO 
dopasuj wyrazy do tekstu 

1. Ararat  2. wiatr  3. deszcz  4. sześćset  5. gór  

6. siedem  7. rozkazał  8. skażona  9. czterdzieści  10. żoną 

11. przymierze  12. opadać  13. czterdzieści  14. arkę  15. Noego 

I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była ………., gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Rzekł tedy 

Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je 

wraz z ziemią. Zbuduj sobie ………. z drzewa żywicznego. Bo oto Ja sprowadzę potop na ziemię, aby 

zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z 

tobą ustanowię ………. moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z 

tobą.  

 

I rzekł Pan do ……….: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną 

w tym pokoleniu. Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po ……….., samca i samicę, a ze zwierząt 

nieczystych po parze, samca i samicę. Także z ptactwa niebieskiego po siedem, samca i samicę, aby 

zachować przy życiu ich potomstwo na całej ziemi. Gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię 

………., który będzie padał przez czterdzieści dni i ………. nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie 

istoty, które uczyniłem. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu ………. Pan. A Noe miał ………. lat, gdy nastał 

potop na ziemi. Wszedł więc Noe z synami swymi i ………. swoją, i żonami synów swoich do arki przed 

wodami potopu.  

 

A potop trwał na ziemi  ………. dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wysoko nad ziemią. A 

wody wzbierały nad ziemią sto pięćdziesiąt dni. Potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie 

zwierzęta, i na wszystko bydło, które było z nim w arce, i sprawił, że powiał ………. po ziemi, i wody 

zaczęły ……….. I osiadła arka w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, na górach ………. 

A wody nadal opadały aż do dziesiątego miesiąca. W miesiącu dziesiątym, pierwszego dnia tego 

miesiąca, ukazały się szczyty ……….  


