
1. Kto ma nie wykonywać żadnej pracy w dniu 
sabatu? Ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani 
twój sługa, ani twoja ..., ani twoje bydło, ani 
obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach

2. Kto mówił wszystkie te słowa?
3. Jak długo Bóg karze tych, którzy Go

nienawidzą? Do trzeciego i ... pokolenia
4. Czego mamy nie pożądać? Domu bliźniego 

swego, ... bliźniego swego ani jego sługi, ani 
jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani 
żadnej rzeczy, która należy do bliźniego

5. Co Bóg robi z tymi, którzy Go nienawidzą? ... 
winę ojców na synach do trzeciego i czwartego 
pokolenia

6. Czego mamy nie pożądać? Domu bliźniego 
swego, żony bliźniego swego ani jego sługi, ani 
jego służebnicy, ani jego ..., ani jego osła, ani 
żadnej rzeczy, która należy do bliźniego

7. Co drugie przykazanie mówi o rzeźbionych 
podobiznach? Nie będziesz się im kłaniał i nie 
będziesz im ...

8. Co Pan uczynił w sześciu dniach? Niebo i ziemię, 
... i wszystko, co w nich jest

9. Dlaczego mamy nie nadużywać imienia Pana 
Boga naszego? Gdyż Pan nie zostawi bez ... 
tego, który nadużywa imienia Jego

10. Przeciwieństwo „krótko”
11. Co Pan pobłogosławił i poświęcił? Dzień ...
12. Co Pan zrobił w sześciu dniach? ... niebo i 

ziemię, morze i wszystko, co w nich jest
13. Co mówi dziewiąte przykazanie? Nie mów ... 

świadectwa przeciw bliźniemu swemu
14. Inaczej „wyrazy”

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło

(tekst biblijny)

15. Jak długo Bóg okazuje łaskę tym, którzy Go
miłują i przestrzegają Jego przykazań? Do 
tysiącznego ...

16. Czego mamy nie pożądać? Domu bliźniego 
swego, żony bliźniego swego ani jego sługi, ani 
jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani 
żadnej ..., która należy do bliźniego

17. Dlaczego mamy nie nadużywać imienia Pana 
Boga naszego? Gdyż Pan nie ... bez kary tego, 
który nadużywa imienia Jego

18. Przeciwieństwo „nic”
19. Jaki przybysz ma nie pracować w dniu sabatu?
20. Dlaczego mamy nie kłaniać się i nie służyć 

podobiznom czegokolwiek? Gdyż Bóg jest 
Bogiem ...

21. Jakiej podobizny mamy nie robić? Podobizny 
rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w 
górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w ... pod 
ziemią

22. Inaczej „wykonywać pracę”
23. Co mamy wykonywać przez sześć dni? Wszelką 

swoją ...
24. Które przykazanie mówi „nie cudzołóż”?
25. Czego mamy nie czynić zgodnie z drugim 

przykazaniem? ... rzeźbionej czegokolwiek, co 
jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, 
co jest w wodzie pod ziemią

26. Jak długo Bóg karze tych, którzy Go nienawidzą? 
Do ... i czwartego pokolenia

27. Jakiej podobizny mamy nie robić? Podobizny 
rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w ...,    
i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod 
ziemią

28. Czego mamy nie mówić przeciw bliźniemu 
swemu? Fałszywego ...

29. Co mówi szóste przykazanie? Nie ...
30. Skąd Bóg wyprowadził Izraela? Z ziemi 

egipskiej, z domu ...
31. Kogo mamy czcić zgodnie z piątym 

przykazaniem? ... swego i matkę swoją
32. Co Pan zrobił siódmego dnia stworzenia?
33. Które przykazanie mówi o sabacie?
34. Co mówi ósme przykazanie? Nie ...
35. Kto ma nie wykonywać żadnej pracy w dniu 

sabatu? Ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani 
twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje ..., 
ani obcy przybysz, który mieszka w twoich 
bramach

36. Co Pan uczynił w sześciu dniach? ... i ziemię, 
morze i wszystko, co w nich jest

37. Które przykazanie mówi „nie kradnij”?
38. O czym mamy pamiętać zgodnie z czwartym 

przykazaniem? O ... sabatu, aby go święcić
39. Którego dnia Bóg odpoczął?
40. Które przykazanie mówi, żeby nie czynić sobie 

rzeźbionej podobizny niczego co jest na niebie, 
ziemi i wodzie pod ziemią?

41. Kto ma nie wykonywać żadnej pracy w dniu 
sabatu? Ty, ani twój ..., ani twoja córka, ani 
twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje 
bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w 
twoich bramach

42. Jakich bogów mamy nie mieć obok Boga?
43. Które przykazanie mówi, żeby nie nadużywać 

imienia Boga?
44. Przeciw komu mamy nie mówić fałszywego 

świadectwa? Przeciw ... swemu
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