
dzień rozdział wersety Dzieje Apostolskie

1 7 11-17
Kiedy Izraelici sprowadzili się do Egiptu było ich 

…………………………………….

dzień rozdział wersety II Księga Mojżeszowa

2 6-14
Miasta-spichlerze,  które budowali Izraelici dla faraona 

nazywały się…………………………. i ………………………..

3 15-22
Bóg nagrodził położne, które pomagały ratować niemowlęta 

obdarzając je ……………………………………………………..

4 2 1-10
Małego Mojżesza znalazła i zaadoptowała córka 

……………………………………..

dzień rozdział wersety Dzieje Apostolskie

5 22-29
Mojżesz po ucieczce zamieszkał w krainie 

……………………...…………………..

6 30-35
Kiedy Mojżesz uciekał z Egiptu miał ……………………….lat, a kiedy 

usłyszał głos Boga miał …………………….lat

dzień rozdział wersety II Księga Mojżeszowa

7 1-10
Góra, przy której Bóg przemówił z płonącego krzewu nazywała 

się …………………………….

8 11-17
O ziemi obiecanej Izraelitom Bóg powiedział, że opływa w 

………………………….…i……….……………………..

9 1-9

Aby Izraelici uwierzyli, że Mojżesz jest posłany od Boga, Bóg 

dał mu 3 znaki: 

…………………….……………..……………………………………………………….

10 10-17
Bóg wyznaczył osobę, która miała przemawiać w imieniu 

Mojżesza. Tą osobą był ………………………………………...……………..

11 27-31
Kiedy lud usłyszał, że Bóg im pomoże, to 

……………………………………………….

12 1-9
Cegły w Egipcie wyrabiano inaczej niż w Polsce, bo do 

materiału dodawano …………………………………..

13 10-18
Zamiast słomy Izraelici używali 

…………………………………..…………………….

14 19-6;1,13
Nadzorcy Izraelscy po rozmowie z faraonem byli 

……………………………………………………….

15 7 8-18
Wąż z laska]i Aarona ………………………………………… węże z lasek 

czarowników egipskich

dzień rozdział wersety II Księga Mojżeszowa

16 7 20-25
1 plaga:  rzeka, którą dotknęła plaga nazywa się ……………. Jest 

to druga pod względem długości rzeka świata, ma 2870km.

26 37-42
Kiedy Izraelici sprowadzili się do Egiptu było ich 

……………………., kiedy wychodzili, było ich ………………………….

27 13 17-22
Pan szedł przed narodemw dzień w słupie 

………………………...…….. , a w nocy w słupie ……………………..…..

28 5-14
Dokończ werset "Pan za was walczyć będzie, wy zaś 

………………………………………………….………………."

29 19-29
Zanim morze się rozstąpiło wiatr wiał przez 

………………………………………………

30 15 22-26
W oazie Elim było …………………………………… źródeł wody i 70 

palm

31 16 2-5,14-18, 21, 31
Manna miała smak ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

8

9

7

14

12

7

3

4

5

9 plaga: Bóg zapowiedział, że ciemność będzie tak gęsta, że 

będzie można jej ………………………………………………………

10 plaga: Niszczyciel nie wszedł do domów oznaczonych krwią 

baranka, bo Pan Bóg mu ……………………………

1

4 plaga: plaga much nie dotknęła obszaru, na którym mieszkali 

Izraelici, nazywał się ziemia  ……………………………..

5 plaga: gatunek bydła, które wygineło na skutek plagi - nie 

jest hodowany w Polsce to  ……………………………..

6 plaga: plaga wrzodów aktywowała się po wyrzuceniu garści   

……………………………..

7 plaga: część sług faraona schroniła swoje bydło i sługi w 

domach, bo ………………...……………….. Słowa Pańskiego

8 plaga: kiedy faraon zobaczył plagę szarańczy, przyznał, że 

…………………..……………….. Przeciwko Bogu i ludziom Izraela

25 21-23, 29-32

21 8-12

22 18-35

23 13-20

19 24-32

20 1-7

24 21-29

31 DNIOWY KALENDARZ CZYTANIA BIBLII
LIPIEC: EXODUS -WYJŚCIE Z EGIPTU

17 1-15

18 16-19

2 plaga: Żaby znikły po tym, jak Mojżesz 

……………………………………….

3 plaga: Pierwszą plagą, której nie potrafili wywołać czarwnicy 

była plaga ……………………………………..
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dzień rozdział wersety II Księga Mojżeszowa

1 1-7
Góra, z której woda trysnęła ze skały, to ta sama góra, przy 

któej Bóg powołał Mojżesza, nazywa się ……………………….

2 8-13
W czasie walki Mojżesz modlił się bez przerwy aż do zachodu 

……………………….

3 19 16-20
Góra, na której Mojżesz otrzymał prawo od Boga, nazywa się 

……………………….

4 20 1-17
Bóg okazuje łaskę do  …………………...………………………..………. 

pokolenia tym, którzy go kochają.

dzień rozdział wersety V Księga Mojżeszowa

5 1-9

Dokończ werset "Będziesz  …………………………………………...…. 

Pana Boga twego, z cełego serca swego i z całej duszy swojej i 

z całej siły swojej"

6 18-25
Bóg powiedział, żeby Izraelici potrafili wytłumaczyć 

pochodzenie prawa swoim ………………………………….

dzień rozdział wersety II Księga Mojżeszowa

7 24 12-18
Kiedy Mojżesz na górze Synaj otrzymał od Boga prawo 

wypisane na  …………………………………………...……………………………

8 1-9
Projekt namiotu-świątyni Mojżesz otrzymał od  

…………………………………………...……………………………

9 10-22
Tablice kamienne z prawem zostały złożone w skrzyni pokrytej   

…………………………………………...……………………………

10 1-6
Na prośbę ludu bożki wykonał brat Mojżesza, który widział 

wszystkie cuda. Miał on na ………………...……………………………

11 7-14
Na słowa Mojżesza Bóg 

………………...…………………………………………..… się nad Izraelem.

12 15-20
Kiedy Mojżesz zobaczył bałwochwalstwo narodu 

………………………………………………………………..... kamienne tablice

13 30-35
Bóg zapowiedział, że imiona tych, którzy zwrócili się do innych 

bożków zostaną  …………………………………………..... z jego księgi

14 15-20
Bóg ponownie zapisał prawo na  

………………………………………….....

15 29-35
Po rozmowie z Bogiem skóra Mojżesza 

………………………………………….....

16 7-11
W namiocie-świątyni Bóg  …………………………………………..... z 

Mojżeszem

17 18-23
Bóg  nie pozwolił Mojżeszowi oglądać swojej 

………………………………………….....

dzień rozdział wersety IV Księga Mojżeszowa

18 4-6, 18-23
Dokończ werset: "Czy ręka Pana jest za krótka? Zobacz teraz, 

czy moje słowo ci się ……………………………..………………… czy nie"

19 31-33
Wiatr przyniósł od morza małe ptaszki, nazywały się  

……………………………..………………….

20 17-20, 23, 25
Kiść winogron z ziemi obiecanej musiało nieść  

……………………………..…………………. ludzi

21 26-31
Tylko 2 zwiadowców nie zwątpiło w to, że Bóg da im tę 

wspaniała ziemię. Imię jednego z nich to ………………………

22 1-10
Tylko 2 zwiadowców nie zwątpiło w to, że Bóg da im tę 

wspaniała ziemię. Imię drugiego z nich to ………………………

23 11-20
Bóg brak wiary ludu uznał za 

…………………………..

24 20-25
Bóg uznał wątpiących za niegodnych wejścia do ziemi 

obiecanej i lud zawrócił na …………………………..

25 26-38
Bóg zapowiada wędrówkę przez  

………………………….. lat

26 20 1-12

Bóg zapowiedział, że woda popłynie ze skały, ale Mojżesz nie 

zaufał i udrzeył ………………………….. w skałę, więc też nie mógł 

wejść do ziemi obiecanej.

27 21 4-10
Przeżyli ludzie, którzy patrzyli na węża, którego Mojżesz 

wykonał z ………………………….. Ii osadził na patyku.

28 27 12-18
Po Mojżeszu wodzem Izraela był jeden z 2 zwiadowców, 

którzy nie zwątpli ………………………………………….. .

dzień rozdział wersety V Księga Mojżeszowa

29 31 1-9

Kiedy Mojżesz uciekał z Egiptu miał ……………………….lat,kiedy 

usłyszał głos Boga miał …………………….lat, a kiedy umierał miał 

…………. lat.

30 34 1-12
Przed śmiercią Mojżesz oglądał ziemię obiecaną z góry  

………………………………………….. .

dzień

31
Uzupełnij weset: "Naucz nas ……………………………… ………………………. ……………………….., abyśmy 

posiedli mądre serce"

13

14

Psalm 90

32

33

34

11

25

6

17

31 DNIOWY KALENDARZ CZYTANIA BIBLII
SIERPIEŃ: DROGA DO ZIEMI OBIECANEJ
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