
1. Jaką robotą Egipcjanie uprzykrzali życie 
Izraelitów? Uciążliwą robotą w glinie i przy … 
i różną pracą na polu

2. Przeciwieństwo „później”
3. Kto zmuszał lud izraelski do ciężkich robót?
4. Walka zbrojna między państwami
5. Z czego matka Mojżesza sporządziła dla 

niego koszyk? Z …
6. Co się działo, gdy położne pozostawiały 

chłopców przy życiu? Bóg nagradzał te 
położne dobrym powodzeniem, lud zaś … się  
i potężniał

7. Co się działo, gdy Egipcjanie gnębili lud 
izraelski? Im bardziej go gnębili, tym więcej 
się rozmnażał i …

8. Co faraon powiedział do hebrajskich 
położnych? Jeżeli rodzi się …, zabijcie go, a 
jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu

9. Jacy byli synowie izraelscy, że się rozmnożyli?
10. Co mógłby zrobić lud izraelski, gdyby wojna 

zaskoczyła Egipcjan? Mógłby przyłączyć się 
do ich wrogów, … przeciwko nim i ujść z kraju

11. Jaki lud stał się liczniejszy i potężniejszy od 
Egipcjan?

12. Kto stanął z daleka, aby widzieć co się dzieje 
z Mojżeszem w koszyku? Jego …

13. Kogo ustanowiono nad ludem izraelskim, aby 
go gnębić ciężkimi robotami? Nadzorców  …

14. Jak nazywały się położne hebrajskie, którym 
król egipski kazał zabijać chłopców przy 
porodzie? … i Pua
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15. Co się stało, gdy córka faraona otworzyła 
koszyk? Zobaczyła …, a był to chłopiec, który 
płakał

16. O co siostra Mojżesza zapytała córkę faraona? 
Czy mam pójść i … ci kobietę, mamkę 
hebrajską, by ci karmiła to dziecko

17. Co faraon powiedział do hebrajskich 
położnych? Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, 
a jeżeli …, niech zostanie przy życiu

18. Co budowano wtedy dla faraona? …-spichlerze
19. Kiedy lud izraelski więcej się rozmnażał i 

rozrastał? Gdy Egipcjanie bardziej ich …
20. Nad jakim krajem objął rządy nowy król, który 

nie znał Józefa? Nad …
21. Jak córka faraona nazwała chłopca, którego 

znalazła w Nilu?
22. Co nowy król Egiptu powiedział do swego ludu 

o ludzie izraelskim? Oto lud izraelski stał się 
liczniejszy i … od nas

23. Co położne odpowiedziały faraonowi, gdy 
spytał dlaczego pozostawiły chłopców przy 
życiu? Kobiety hebrajskie nie są takie jak 
kobiety egipskie; są one tak …, że rodzą 
wcześniej, niż przyjdzie do nich położna

24. Co budowano wtedy dla faraona? Miasta-…
25. Jak nazywały się miasta-spichlerze, które 

budowano wtedy dla faraona? Pitom i …
26. Kogo nie znał nowy król?
27. Dla kogo budowano miasta-spichlerze? Dla …
28. Przeciwieństwo „złym”

29. Jak nazywały się miasta-spichlerze, które 
budowano wtedy dla faraona? … i Ramses

30. Kogo bali się Egipcjanie? … izraelskich
31. Co król egipski rzekł do położnych hebrajskich? 

Gdy będziecie przy … niewiast hebrajskich, 
uważajcie, co się rodzi: Jeżeli rodzi się chłopiec, 
zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech 
zostanie przy życiu

32. Do kogo mógłby się przyłączyć lud izraelski,   
gdyby Egipcjan zaskoczyła wojna? Do …

33. Jak długo matka Mojżesza ukrywała go po 
porodzie? Przez … miesiące

34. Król Egiptu
35. Co zrobiła córka faraona, gdy zobaczyła 

chłopca  w koszyku? … się nad nim, mówiąc: 
Jest to jedno z dzieci hebrajskich

36. Co faraon nakazał całemu swemu ludowi? 
Każdego chłopca, który się … u Hebrajczyków, 
wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę 
pozostawcie przy życiu

37. Do czego Egipcjanie zmuszali Izraelitów? Do 
ciężkich …

38. Inaczej „niewiasty”
39. Przeciwieństwo „stary”
40. Jak faraon chciał postąpić z ludem izraelskim,    

aby się nie mnożył?
41. Kogo ustanowiono nad ludem izraelskim, aby 

go gnębić ciężkimi robotami? …  
pańszczyźnianych

42. W jakim celu faraon chciał postąpić mądrze z 
ludem izraelskim? Aby lud izraelski się nie …
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