
ADAM I EWA  
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dopasuj wyrazy do tekstu 

1. przepaski  2. prochem  3. wygnał  4. powiewie  5. szelest 

6. Kobieta  7. potomstwem  8. przyodział  9. matką  10. usłuchałeś 

11. umrzecie  12. przeklęty  13. owoce  14. mądrości  15. chytrzejszy 

A wąż był ………. niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: 

Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść ………. z drzew ogrodu, 

Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie 

umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie ………., Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i 

będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. 
 

A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia 

………, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im 

obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie …….... A gdy usłyszeli szelest Pana Boga 

przechadzającego się po ogrodzie w ……. dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.  
 

Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on odpowiedział: Usłyszałem ………. twój w ogrodzie i 

zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z 

którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: ………., którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. 

Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł 

Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz ………. wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu 

będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, 

między twoim potomstwem a jej ………..; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę 

dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą 

pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: Ponieważ ………. głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, 

z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić 

się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie 

oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo ………. jesteś i w proch się obrócisz.  
 

I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była ………. wszystkich żyjących. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie 

ze skór, i ………. ich. I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki 

swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, 

aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak ………. człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i 

płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. 


