
KVÍZ 3

1. Asi najznámejší je zo Šalamúnovho života príbeh dvoch žien, ktoré 
 a) boli malomocné
 b) žili v blahobyte
 c) nemali deti
 d) priniesli dieťa

2. Jedna zo žien sa v noci zobudil a zistila, že
 a) jej dieťa je mŕtve
 b) jej dieťa zmizlo
 c) jej dieťatku bolo zle
 d) jej dieťatko spadlo z postele

3. Obe ženy prosili Šalamúna o pomoc. Obidve tvrdili, že sú  
 a) matkou živého dieťaťa
 b) dcérou kráľovnej
 c) Šalamúnovou sestrou
 d) ženou padlého bojovníka

4. Prvá žena (Priscila) povedala kráľovi, že   
 a) vojaci zabili jej dieťa  
 b) mŕtve dieťa patrí druhej žene (Ráchel)
 c) dieťa len spí
 d) sa jej snívalo, že dieťa zomrelo

5. Prvá žena (Priscila) tvrdila, že
 a) druhá žena (Ráchel) si s ňou vymenila dieťa
 b) druhá žena (Ráchel) má aj iné deti
 c) má právo adoptovať si živé dieťa
 d) kráľ by mal dať dieťa krajšej z nich

6. Keď si Šalamún vypočul príbeh oboch žien, vypýtal si
 a) deň na rozmyslenie
 b) meč
 c) pauzu, aby sa mohol poradiť s radcami
 d) svedectvá od ľudí, ktorí ženy poznali

7. Keď mu priniesli meč prikázal, aby 
 a) zabili prvú ženu (Priscila)
 b) zabili druhú ženu (Ráchel)
 c) rozpolili dieťa a každej matke dali polovicu
 d) zaťali meč do skaly a ktorá matka ho vytiahne, tá dos-
             tane dieťa

8. Keď druhá žena (Ráchel) počula, že dieťa mám byť rozpolené,  
 a) prosila Šalamúna aby dal dieťa prvej žene (Priscila)
 b) vzala dieťa a snažila sa s ním utiecť
 c) omdlela
 d) prosila Šalamúna, aby zabil radšej ju

9. Keď prvá žena (Priscila) počula, že dieťa mám byť rozpolené,  
 a) prosila, aby dal Šalamún dieťa druhej žene (Ráchel) 
 b) povedala Šalamúnovi: Nech sa tak stane.
 c) rozplakala sa a priznala, že ukradla dieťa druhej žene 
 d) prosila Šalamúna, aby neublížil jej dieťaťu 

10. Keď Šalamún videl reakciu oboch žien
 a) vedel, že ani jedna nie je matka dieťaťa
 b) nezmenil svoj verdikt
 c) bol veľmi prekvapený a nevedel ako má zareagovať
 d) vedel, že druhá žena (Ráchel) je matkou dieťaťa
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