
1. Co Jakub miał, gdy się wzbogacił? ... trzody i 
niewolnice i niewolników, wielbłądy i osły

2. Z czego Jakub wziął świeże pręty? Z topoli 
białej, z drzewa ... i z platanów

3. Jakie zwierzęta przychodziły do żłobów i 
koryt z wodą, żeby pić?

4. Co miało być zapłatą Jakuba? Wszystkie 
jagnięta cętkowane i łaciate, i wszystkie 
jagnięta czarne między ..., oraz koźlęta 
łaciate i cętkowane między kozami

5. Co Jakub miał, gdy się wzbogacił? Liczne 
trzody i miał niewolnice i niewolników, ... i 
osły

6. Kiedy owce się parzyły? Gdy przychodziły ...
7. Co Jakub zrobił z prętami, które obłupał z 

kory? ... przed owcami w żłobach i korytach z 
wodą, gdzie owce przychodziły pić

8. Ile było dobytku Labana, zanim przyszedł do 
niego Jakub?

9. Kiedy miała się okazać uczciwość Jakuba? Po 
jakimś ...

10. Przeciwieństwo „silne”
11. Co miało być zapłatą Jakuba? Wszystkie ... 

cętkowane i łaciate, i wszystkie jagnięta 
czarne między owcami, oraz koźlęta łaciate i 
cętkowane między kozami

12. Co Jakub miał, gdy się wzbogacił? Liczne 
trzody i ... i niewolników, wielbłądy i osły
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13. Co Jakub miał, gdy się wzbogacił? Liczne trzody 
i niewolnice i niewolników, wielbłądy i ...

14. Jakie jagnięta miały być zapłatą Jakuba? ... i 
łaciate

15. Jakie pręgi ukazały się na prętach?
16. Jakie zwierzęta Laban oddzielił od trzody 

swojej? ... pręgowate i łaciate i wszystkie kozy 
cętkowane i łaciate, wszystkie, na których było 
coś białego, i wszystkie jagnięta czarne między 
owcami

17. Co Laban poznał z wróżby? Że Pan ... mu przez 
wzgląd na Jakuba

18. Z jakiej topoli Jakub wziął świeże pręty?
19. Z czego Jakub wziął świeże pręty? Z ... białej, z 

drzewa migdałowego i z platanów
20. Jakie jagnięta miały być zapłatą Jakuba? 

Cętkowane i ...
21. Jakie nie było już oblicze Labana wobec Jakuba, 

gdy Jakub się wzbogacił? Takie jak ...
22. Co się działo, gdy trzody parzyły się patrząc na 

pręty? Rodziły swoje ... pręgowate, cętkowane 
i łaciate

23. Co mówili synowie Labana? Że Jakub zabrał 
wszystko, co miał ich ojciec, i z tego, co 
należało do ich ojca, ... się całego bogactwa

24. Jak bardzo wzbogacił się Jakub?
25. Co Jakub zrobił ze świeżymi prętami? ... w ich 

korze paski

26. Co według synów Labana Jakub zabrał?  
Wszystko, co miał ich ...

27. Z czego Jakub wziął świeże pręty? Z topoli 
białej, z ... migdałowego i z platanów

28. Czego dorobił się Jakub?
29. Co mówili synowie Labana? Że Jakub zabrał 

wszystko, co miał ich ojciec, i z tego, co 
należało do ich ojca, dorobił się ... bogactwa

30. Gdzie Jakub ustawił pręty, które obłupał z kory? 
W żłobach i ... z wodą

31. Co Jakub rzekł do Labana, gdy Rachela urodziła 
Józefa? ... mnie, abym mógł wrócić na miejsce 
swoje i do ojczyzny swojej

32. Imię żony Jakuba, matki Józefa
33. Jakie jagnięta między owcami Jakub miał mieć 

za swoją zapłatę?
34. Co Jakub wziął z topoli białej, z drzewa 

migdałowego i z platanów? Świeże ...
35. O co Jakub poprosił Labana, gdy chciał wrócić 

do swojej ojczyzny? Daj mi żony moje i ... moje, 
za które ci służyłem

36. Inaczej „wyrazy”
37. Co trzody robiły, gdy parzyły się patrząc na 

pręty? ... swoje młode pręgowate, cętkowane i 
łaciate

38. Kiedy miała się okazać uczciwość Jakuba? Po 
jakimś czasie, gdy Laban przyjdzie sam 
sprawdzić jego ...

39. Jakie młode się rodziły, gdy trzody parząc się, 
patrzyły na pręty? ..., cętkowane i łaciate
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