KVÍZ 2
1. Aj keď boli Hebreji v Egypte utláčaní, faraón mal obavy, pretože
a) ich bolo stále viac a viac
b) nemali pre všetkých dosť jedla
c) mali väčšiu armádu ako Egypťania
d) sa bál, že prestanú stavať pyramídy
2. Faraón chcel zabrániť, aby ich bolo stále viac tak, že
a) ich prinútil uctievať egyptské božstvá
b) ich poslal naspäť do Kanánu
c) ich všetkých pozabíjal
d) nechal pohádzať všetkých novonarodených chlapcov do
Nílu
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6. Mojžišova staršia sestra sledovala košík. Keď ho našla
faraónova dcéra
a) nenápadne sa vytratila
b) ponúkla sa, že sa o dieťa postará
c) povedala jej, že nájde pre chlapca ženu, ktorá ho bude kojiť
d) vytrhla jej ho z rúk a utiekla
7. Raz Mojžiš videl ako egyptský dozorca bije hebrejského otroka a
a) oznámil to faraónovi
b) zachránil Hebreja tak, že zabil dozorcu
c) tváril sa, že nič nevidí
d) aj on začal biť Hebreja

3. Aby matka Mojžiša zachránila
a) darovala ho egyptskej žene
b) zavolala si na pomoc hebrejské vojsko
c) vložila ho do košíka a ten nechala v rieke
d) obliekla ho do egyptských šiat

8. Mojžiš vedel, že faraón sa dozvie o smrti dozorcu, pretože
a) sa mu to bude snívať
b) začul, ako sa o tom rozprávajú egyptské stráže
c) sa mu sám priznal
d) to vedel aj hebrejský otrok

4. Plávajúci košík s Mojžišom
a) našla faraónova dcéra
b) našiel faraón
c) našla faraónova žena
d) našli egyptskí rybári

9. Keď sa faraón dozvedel, že Mojžiš zabil dozorcu
a) chcel Mojžiša zabiť
b) nechal zabiť aj ostatných dozorcov
c) nechal zabiť niekoľko hebrejských otrokov
d) vyhnal Mojžiša na púšť

5. Faraónova dcéra dala chlapcovi meno Mojžiš, čo znamená
a) hebrejské dieťa
b) chlapec s čiernymi vlasmi
c) osloboditeľ
d) vytiahnutý z vody

10. Keď Mojžiš zistil, že jeho život je v nebezpečí
a) vrhol sa na faraóna a chcel ho zabiť
b) utiekol preč
c) zamkol sa do svojho domu
d) prosil faraóna o odpustenie

