
KVÍZ 2

1. Keď Ester neohlásene predstúpila pred kráľa, ten 
 a) prikázal Hámanovi, aby ju zabil
 b) sa jej poklonil
 c) hodil do Ester žezlo
 d) vystrel k nej žezlo na znak dobrej vôle

2. Nielenže kráľ vystrel svoje žezlo, ale
 a) ponúkol Ester všetko, čo len chce
 b) dal jej najesť a napiť
 c) dovolil jej posadiť sa po jeho pravici
 d) jej ho dovolil aj podržať

3. Ester poprosila kráľa aj Hámana, aby
 a) nezabíjali Židov
 b) poslali Židov späť do Jeruzalema
 c) ušetrili aspoň Mordochaja
 d) prišli na slávnosť, kde kráľovi povie svoje prianie

4. Keď Ester poprosila kráľa aj Hámana, aby prišli na slávnosť, 
    Háman bol
 a) podozrievavý  
 b) radostný
 c) nahnevaný
 d) smutný

5. Počas slávnosti kráľ sľúbil Ester, že nech požiada o čokoľvek,
 a) dostane to 
 b) okrem žezla, dostane to 
 c) predtým než jej to dá, sa poradí s Hámanom
 d) dá jej len zlatý prsteň

6. Ester poprosila kráľa o
 a) život pre ňu a pre jej ľud
 b) vlastného sluhu
 c) Hámanovu smrť
 d) to, aby bola jedinou kráľovou manželkou

7. Keď kráľ vyzval Ester aby predniesla svoju prosbu, Háman 
 a) bol pritom
 b) sa skrýval a tajne počúval
 c) odišiel domov
 d) povedal, že to nie je fér, že si môže niečo priať

8. Keď kráľ zistil, že Háman ho oklamal, prikázal, aby Hámana  
 a) vyhnali z mesta
 b) obesili na šibenici
 c) oženili s Vaští a vyhnali do Egypta
 d) zbičovali

9. Keď bola Hámanova vzbura odhalená a vinník potrestaný, 
    Mordochaj 
 a) sa vrátil do Jeruzalema 
 b) v pokoji zomrel
 c) dostal kráľovské výsady
 d) začal pripravovať sprisahanie proti kráľovi

10. Keď kráľ Mordochaja povýšil,
 a) všetci začali Židov ešte viac nenávidieť 
 b) mesto Šúšan sa radovalo
 c) začalo sa povstanie 
 d) Hámanov brat zavraždil kráľa
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