
Jakie zwierzę było chytrzejsze niż 
wszystkie dzikie zwierzęta? 

a) krowa 
b) wąż 
c) myszka miki 

O co wąż zapytał kobietę? 

a) Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nigdy nie 
umrzecie? 

b) Czy rzeczywiście Bóg powiedział: uważaj na 
węża, bo jest chytrzejszy niż wszystkie dzikie 
zwierzęta? 

c) Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze 
wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? 

Z jakiego drzewa nie wolno było ludziom 
jeść owoców? 

a) Z drzewa życia i śmierci 
b) Z drzewa, które było na końcu ogrodu 
c) Z drzewa, które było w środku ogrodu 

Co według węża miało się stać, gdy ludzie 
zjedzą owoc z drzewa w środku ogrodu? 

a) Ludzie umrą 
b) Otworzą się ludziom oczy i będą jak Bóg, znający 

dobro i zło 
c) Otworzą się ludziom oczy i zobaczą zło w wężu 

Co się stało, gdy kobieta i jej mąż zjedli 
owoc? 

a) Zerwał się silny wiatr i nadeszła burza 
b) Otworzyły się ludziom oczy i poznali, że są nadzy 
c) Wąż zaczął się śmiać z ludzi 

Co zrobili kobieta i jej mąż, gdy usłyszeli 
szelest Boga przechadzającego się po 
ogrodzie? 

a) Spletli liście figowe i zrobili sobie przepaski 
b) Skryli się wśród drzew ogrodu 
c) Zaczęli płakać i prosić o przebaczenie 

Co Adam powiedział, gdy Bóg zapytał go: 
Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem 
ci jeść? 

a) Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi 
z tego drzewa i jadłem 

b) Wąż mnie zwiódł i zjadłem 
c) Wybacz mi, bo zgrzeszyłem 

Jaka była kara dla węża z to co zrobił? 

a) Został przeklęty, miał się czołgać na brzuchu i jeść 
proch po wszystkie dni swego życia 

b) Został przeklęty, wypędzony z ogrodu Eden i już 
nigdy nie móc mówić 

c) Miał się czołgać na brzuchu i znosić bóle rodzenia 

Jakie proroctwo Bóg wypowiedział w 
ogrodzie Eden do węża? 

a) Bóg nie wypowiedział żadnego proroctwa 
b) I ustanowię nieprzyjaźń między kobietą a 

mężczyzną, mężczyzna będzie panował nad 
kobietą, a kobieta ukąsi go w piętę 

c) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, 
między twoim potomstwem a jej potomstwem, 
ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę 

Jaka była kara dla kobiety i jej męża za to 
co zrobili? 

a) Kobieta miała ciężko rodzić, mężczyzna pracować 
w bólu i oboje musieli opuścić ogród Eden 

b) Kobieta i mężczyzna mieli się rozwieść 
c) Kobieta miała rodzić w bólach, mężczyzna ciężko 

pracować i oboje musieli opuścić ogród Eden 
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