
KVÍZ 3

1. Jozefov pobočník prišiel za Jozefovými bratmi a
 a) obvinil ich, že ukradli Jozefov strieborný pohár
 b) pozval ich, aby prišli bývať do Egypta
 c) priniesol im viac obilia
 d) opýtal sa ich prečo predali svojho brata Jozefa

2. Bratia povedali, že ak sa u nich pohár nájde, tak  
 a) pôjdu všetci dobrovoľne do väzenia
 b) ten, čo ho ukradol zomrie a ostatní budú otroci
 c) ten, čo ho ukradol pôjde do väzenia 
 d) ich môže správca hodiť do ohnivej pece

3. Strieborný pohár sa nakoniec našiel v ... vreci
 a) Júdovom
 b) Benjamínovom
 c) Šimeónovom
 d) Léviho

4. Keď Jozefových bratov priviedli späť do Egypta 
 a) Jozef sa k nim správal neláskavo 
 b) obvinili Jozefa, že im dal pohár do vreca
 c) poklonili sa pred ním
 d) Jozef dal každému z nich facku

5. Keď bratia prosili o Benjamínov život, Jozef zmenil rozhodnutie:
 a) Všetkých hodia do ohnivej pece.
 b) Benjamínovi daroval život, ale ostatní mali zomrieť. 
 c) Ostatní mohli ísť domov, ale Benjamín mal byť jeho otrok.
 d) Pošle ich všetkých aby prešli púšť bez jedla a vody.

6. Keď Júda počul, že Benjamín má ostať v Egypte, povedal:
 a) Spravodlivosť sa naplnila.
 b) Náš otec sa tak rozhnevá, že zaútočí na Egypt.
 c) Konečne sa zbavíme otcovho maznáčika.
 d) Pusti Benjamína, ja budem otrokom namiesto neho.

7. Keď Jozef počul Júdove slová 
 a) dal sa bratom spoznať
 b) robil si žarty s Júdovho návrhu
 c) prijal jeho návrh 
 d) všetkých nechal zatvoriť do väzenia

8. Jozef povedal bratom, aby sa netrápili, že ho predali, pretože 
 a) Boh by si neprial, aby boli smutní
 b) jeho otec ho neprávom uprednostňoval
 c) to bolo súčasťou Božieho plánu ako ich zachrániť
 d) nebol spáchaný nijaký hriech

9. Keď faraón počul čo sa stalo, povedal Jozefovi, aby bratov poslal
 a) do väzenia 
 b) do iného mesta na hostinu
 c) pre otca, aby spolu bývali v Egypte
 d) domov a prikázal im, aby sa už nevrátili

10. Jozefov otec
 a) zomrel skôr ako sa stretol s Jozefom 
 b) sa stretol s Jozefom a potom žil v Egypte
 c) odmietol ísť do Egypta
 d) sa stal faraónom
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