
Dzień dobry, 

Zapoznajcie się proszę z umieszczonymi poniżej informacjami na temat Biblii i Księgi Rodzaju. 

Zapiszcie temat lekcji w zeszytach i zróbcie krótką notatkę na temat Biblii. Następnie 
przeczytajcie fragment Księgi Rodzaju (skorzystajcie z linku) i odpowiedzcie na pytania.  

Odpowiedzi prześlijcie na adres: agga.wika@gmail.com do 08.04.2020r. (środa). 

Miłej pracy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblia to zbiór tekstów, które powstawały przez ponad tysiąc lat. Wyznawcy judaizmu 
i chrześcijaństwa uznają księgi biblijne za święte. Dzięki roli, jaką odegrała w tych religiach, 
Biblia wywarła wielki wpływ na cywilizację zachodnią. Uważa się ją za jeden z dwóch filarów 
kultury europejskiej. 

 

Obie części Biblii są święte dla chrześcijan, natomiast Żydzi uznają tylko Stary Testament. 

Biblia to nie tylko święta księga Żydów i chrześcijan. Uznaje się ją także za 
literackie. Pojawiają się w niej różne gatunki, np. 
W biblijnych tekstach występuje wiele tematów, motywów i postaci, do których często 
nawiązywano w sztuce i literaturze kolejnych epok.

Biblia jest źródłem wielu związków frazeologicznych

ALFA I OMEGA – frazeologizm ten 
na wszystkim. Często używa się go ironicznie.

ZAKAZANY OWOC – wyrażenie to wywodzi się z Księgi Rodzaju. Określa się tak coś, co jest 
zabronione, lecz budzi pokusę.

WIEŻA BABEL – frazeologizm pochodzi z Księgi Rodzaju. Oznacza sytuację, w której panuje 
chaos i nie ma możliwości porozumienia się.

STARY TESTAMENT

- Czas powstania: XII w.p.n.e. 
- Został napisany w językach: hebrajskim, 

aramejskim, greckim
- Zawiera  m.in. Księgę Rodzaju, Pieśń nad 
Pieśniami, Księgę Hioba, Księgę Koheleta.

to zbiór tekstów, które powstawały przez ponad tysiąc lat. Wyznawcy judaizmu 
ństwa uznają księgi biblijne za święte. Dzięki roli, jaką odegrała w tych religiach, 

Biblia wywarła wielki wpływ na cywilizację zachodnią. Uważa się ją za jeden z dwóch filarów 

Obie części Biblii są święte dla chrześcijan, natomiast Żydzi uznają tylko Stary Testament. 

Biblia to nie tylko święta księga Żydów i chrześcijan. Uznaje się ją także za 
. Pojawiają się w niej różne gatunki, np. psalm, przypowieść

W biblijnych tekstach występuje wiele tematów, motywów i postaci, do których często 
nawiązywano w sztuce i literaturze kolejnych epok. 

związków frazeologicznych, którymi posługujemy się do dziś, np.:

frazeologizm ten pochodzi z Apokalipsy św. Jana. Oznacza kogoś, kto zna się 
na wszystkim. Często używa się go ironicznie. 

wyrażenie to wywodzi się z Księgi Rodzaju. Określa się tak coś, co jest 
zabronione, lecz budzi pokusę. 

frazeologizm pochodzi z Księgi Rodzaju. Oznacza sytuację, w której panuje 
chaos i nie ma możliwości porozumienia się. 

Podział ksiąg 
biblijnych

STARY TESTAMENT

Czas powstania: XII w.p.n.e. - I w.p.n.e.
Został napisany w językach: hebrajskim, 

aramejskim, greckim
Zawiera  m.in. Księgę Rodzaju, Pieśń nad 

Pieśniami, Księgę Hioba, Księgę Koheleta.

NOWY TESTAMENT

- Czas powstania: druga połowa I w.n.e.
- Został napisany w językach: 

aramejskim, greckim.
- Zawiera: cztery Ewangelie, Dzieje 

Apostolskie, listy, Apokalipsę św. Jana.

to zbiór tekstów, które powstawały przez ponad tysiąc lat. Wyznawcy judaizmu             
ństwa uznają księgi biblijne za święte. Dzięki roli, jaką odegrała w tych religiach, 

Biblia wywarła wielki wpływ na cywilizację zachodnią. Uważa się ją za jeden z dwóch filarów 

 

Obie części Biblii są święte dla chrześcijan, natomiast Żydzi uznają tylko Stary Testament.  

Biblia to nie tylko święta księga Żydów i chrześcijan. Uznaje się ją także za wybitne dzieło 
psalm, przypowieść, pieśń, hymn.              

W biblijnych tekstach występuje wiele tematów, motywów i postaci, do których często 

, którymi posługujemy się do dziś, np.: 

. Oznacza kogoś, kto zna się 

wyrażenie to wywodzi się z Księgi Rodzaju. Określa się tak coś, co jest 

frazeologizm pochodzi z Księgi Rodzaju. Oznacza sytuację, w której panuje 

NOWY TESTAMENT

Czas powstania: druga połowa I w.n.e.
Został napisany w językach: 

aramejskim, greckim.
Zawiera: cztery Ewangelie, Dzieje 

Apostolskie, listy, Apokalipsę św. Jana.



Temat: Opowieść o wygnaniu z raju w Księdze Rodzaju. 

Księga Rodzaju jest początkową księgą Starego Testamentu. Składa się                           
z pięćdziesięciu rozdziałów. Rozdziały 1 – 11 zawierają symboliczne opowieści              
o początkach świata i ludzkości ( stworzenie świata i człowieka przez Boga, życie         
w raju, upadek pierwszych ludzi, potop i arka Noego, budowa wieży Babel). Pozostałe 
rozdziały opisują dzieje Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa, którzy według ksiąg 
biblijnych byli praojcami ludzkości i Izraela. 

Przeczytaj fragment Księgi Rodzaju Upadek pierwszych ludzi. Znajdziesz go tutaj:  

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=3  

Odpowiedz na pytania: 

1. Czego Bóg zabronił ludziom żyjącym w raju? 
2. Kto namówił kobietę do złamania zakazu? Co symbolizuje ta postać? 
3. Co zrobili Adam i Ewa po tym, jak zjedli owoc? 
4. Jak żyli ludzie w Edenie? Jakie trudne doświadczenia ich nie dotykały? 
5. Dlaczego Adam i Ewa złamali zakaz? Co nimi kierowało? 
6. W jaki sposób zmieniło się życie ludzi po zjedzeniu owocu? Jakie zdobyli nowe 

doświadczenia? 
7. Według niektórych interpretacji Adam i Ewa są samotnymi, bohaterskimi 

buntownikami przeciwko nieznanej im potędze, według innych – symbolizują 
upadek człowieka. Zapisz podaj po dwa argumenty do każdej z tych 
interpretacji. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło lekcji: A. Klimowicz, J. Ginter, To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły 
pierwszego stopnia, Warszawa 2019. 


