
 
 
 

 
 

Załącznik	nr	6	
do	Regulaminu	Ogólnopolskiego	Konkursu	Wiedzy	Biblijnej		

	
LISTA	WERSETÓW	DO	ZAPAMIĘTANIA	

XII	Ogólnopolskiego	Konkursu	Wiedzy	Biblijnej	
w	roku	szkolnym	2019/2020	

	
Na	 podstawie	 §	 4.	 ust.	 5.	 Regulaminu	 Konkursu	 podaje	 się	 do	wiadomości	 listę	wersetów	
do	 zapamiętania	 obowiązująca	 podczas	 tegorocznej	 edycji	 Konkursu:	 Dzieje	 Ziemi	 i	
pierwszych	patriarchów.	Bóg	Abrahama,	Izaaka	i	Jakuba.	
	
Poziom I – klasy 3-5  
Księga Rodzaju  (z zakresu: rozdziały 1-11, 37-50) 
Wersety do zapamiętania: 
 
Księga Rodzaju  1:27 (stworzenie świata) 
27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 
 
Księga Rodzaju  6:6 (Bóg smuci się z powodu człowieka) 
6. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. 
 
Księga Rodzaju  7:12-13 (potop) 
12. I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. 
13. W tym właśnie dniu weszli do arki: Noe oraz Sem, Cham i Jafet, synowie Noego, żona Noego i trzy żony synów jego z 
nimi, 
 
Księga Rodzaju  9:13 (przymierze-tęcza) 
13. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. 
 
Księga Rodzaju  11:6 (wieża Babel) 
6. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie 
niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 
 
Księga Rodzaju  37:28 (sprzedanie Józefa) 
28. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 
dwadzieścia srebrników, ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. 
 
Księga Rodzaju  39:5b (Jozef zarządcą Egiptu) 
5. ... błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, 
cokolwiek miał w domu i na polu. 
 
Księga Rodzaju  41:25 (objaśnienie snu faraona) 
25. Wtedy rzekł Józef do faraona: Sny faraona oznaczają jedno i to samo. Bóg oznajmia w nich faraonowi, co zamierza 
uczynić. 
 
Księga Rodzaju  46:6 (przybycie Jakuba do Egiptu) 
6. Wzięli też swoje stada i dobytek swój, który nabyli w ziemi kanaanejskiej, i przyszli do Egiptu, Jakub i całe potomstwo 
jego z nim. 
 
Księga Rodzaju  47:29b (prośba Jakuba) 
29. ... Jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, połóż, proszę, rękę swoją pod biodro moje i okaż mi miłość i wierność: Nie 
pochowaj mnie w Egipcie... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Poziom II – klasy 6-8  
Księga Rodzaju  (z zakresu: rozdziały 1-11, oraz 25-50) 
Wersety do zapamiętania: 
 
Księga Rodzaju  1:27 (stworzenie świata) 
27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 
 
Księga Rodzaju  6:6 (Bóg smuci się z powodu człowieka) 
6. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. 
 
Księga Rodzaju  9:13 (przymierze-tęcza) 
13. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. 
 
Księga Rodzaju  11:6 (wieża Babel) 
6. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie 
niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 
 
Księga Rodzaju  26:24b (błogosławieństwo Jakuba) 
24. ... Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił, i rozmnożę potomstwo twoje 
przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. 
 
Księga Rodzaju  31:13 (nakaz powrotu do rodzinnej ziemi) 
13. Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do 
swej rodzinnej ziemi. 
 
Księga Rodzaju  35:10 (zmiana imienia na Izrael) 
10. I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I 
nazwał go imieniem Izrael. 
 
Księga Rodzaju  39:5b (Jozef zarządcą Egiptu) 
5. ... błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, 
cokolwiek miał w domu i na polu. 
 
Księga Rodzaju  46:6 (przybycie Jakuba do Egiptu) 
6. Wzięli też swoje stada i dobytek swój, który nabyli w ziemi kanaanejskiej, i przyszli do Egiptu, Jakub i całe potomstwo 
jego z nim. 
 
Księga Rodzaju  47:29b (prośba Jakuba) 
29. ... Jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, połóż, proszę, rękę swoją pod biodro moje i okaż mi miłość i wierność: Nie 
pochowaj mnie w Egipcie... 
 
Księga Rodzaju  50:24 (śmierć Józefa - obietnica Abrahama, Izaaka, Jakuba) 
24. I rzekł Józef do braci swoich: Ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, 
którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Poziom III – klasy ponadpodstawowe /ponadgimnazjalne 
Zakres: Cała Księga Rodzaju (rozdziały 1 – 50) 
Wersety do zapamiętania: 
 
Księga Rodzaju  1:27 (stworzenie świata) 
27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 
 
Księga Rodzaju  6:6 (Bóg smuci się z powodu człowieka) 
6. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. 
 
Księga Rodzaju  9:13 (przymierze-tęcza) 
13. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. 
 
Księga Rodzaju  18:18 (z Abrama wielki lud) 
18. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie 
narody ziemi. 
 
Księga Rodzaju  22:9 (Izaak ofiarowany) 
9. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna 
swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. 
 
Księga Rodzaju  26:24b (błogosławieństwo Jakuba) 
24. ... Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił, i rozmnożę potomstwo twoje 
przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. 
 
Księga Rodzaju  35:10-11 (zmiana imienia na Izrael) 
10. I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I 
nazwał go imieniem Izrael. 
 
11. Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący! Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie 
naród, a nawet mnóstwo narodów, i królowie wywodzić się będą od ciebie. 
 
Księga Rodzaju  39:5b (Jozef zarządcą Egiptu) 
5. ... błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, 
cokolwiek miał w domu i na polu. 
 
Księga Rodzaju  47:29b (prośba Jakuba) 
29. ... Jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, połóż, proszę, rękę swoją pod biodro moje i okaż mi miłość i wierność: Nie 
pochowaj mnie w Egipcie... 
 
Księga Rodzaju  50:24 (śmierć Józefa - obietnica Abrahama, Izaaka, Jakuba) 
24. I rzekł Józef do braci swoich: Ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, 
którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 
 

	
Koordynator	XII	OKWB	

	
Norbert	Pawlak	

	
Dyrektor	Służby	Katechetycznej	

Kościoła	Zielonoświątkowego	w	RP	
Dr	Elżbieta	Bednarz	

	

	

	


