
KVÍZ 2

1. Jozefovi sa snívali sny o tom,
 a) ako zabil leva holými rukami
 b) že by mal vládnuť nad bratmi 
 c) že lieta ako vták
 d) ako sa stane vládcom celého Egypta

2. Faraónovi sa snívali dva sny, ktoré ho trápili. V prvom z nich 
 a) sa sedem oviec dovalilo spoza kopca
 b) zletelo z neba sedem veľkých krkavcov
 c) sedem zdravých tučných kráv vyšlo z rieky
 d) sedem chudých a chorých tiav sa objavilo na púšti

3. Vo faraónovom sne sedem tučných kráv
 a) zabili siedmi lúpežníci na koňoch
 b) zožrali chudé kravy
 c) siedmi draci
 d) zožralo sedem levov

4. V druhom sne faraón videl 
 a) sedem prázdnych klasov pohltilo sedem plných klasov
 b) ako traja vlci zožrali tri jahňatá
 c) ako 12 tučných kráv zožralo 12 snopov obilia
 d) ako po 40 slnečných dňoch prišlo 40 dní dažďa

5. Keď faraón počul ako Jozef vyložil sen pekárovi a pobočníkovi,
 a) poslal po Jozefa, aby mu vyložil aj jeho sen
 b) chcel počuť aj ďalšie príbehy o Jozefovi 
 c) poslal pobočníka späť do väzenia za to, že ho 
             chcel oklamať
 d) potrestal Pótifara za to, že uväznil Jozefa

6. Jozef povedal faraónovi, že jeho sny sú
 a) jedným snom, ktorý oznamuje, čo sa Boh chystá urobiť
 b) veľmi ťažké na výklad
 c) len snami a nemusí sa ničoho obávať
 d) jednoduché, takže ich dokáže vyložiť aj blázon

7. Jozef povedal, že sedem tučných kráv a sedem klasov znamená 
 a) sedem týždňov dobrej žatvy
 b) sedem rokov hojnosti
 c) sedem rokov kráľovských osláv 
 d) sedem faraónových synov

8. Jozef povedal, že sedem chudých kráv a sedem prázdnych 
    klasov predstavuje
 a) sedem týždňov zimy
 b) sedem rokov hladu
 c) sedem hladujúcich žobrákov 
 d) sedem zákerných sluhov

9. Na prekonanie hladu Jozef faraónovi navrhol, aby 
 a) uschoval pätinu úrody počas siedmich rokov hojnosti 
 b) sa vydali do boja a ukradli jedlo z iných krajín
 c) vybudovali zavlažovacie kanály pre polia
 d) sa všetci obyvatelia Egypta presťahovali do inej krajiny

10. Keď Jozef povedal faraónovi, aby našiel múdreho muža, ktorý 
      všetko pripraví na obdobie hladu, faraón
 a) si vybral Jozefa 
 b) si vybral svojho obľúbeného syna
 c) si vybral jedného zo svojich mudrcov 
 d) sa rozhodol, že to urobí sám
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