
Jakie zwierzę s tanęło na brzegu rzeki w 
widzeniu Daniela?

a) Baran z dwoma rogami
b) Baran z jednym rogiem
c) Pantera z czterema głowami i ptasimi skrzydłami

Jakie były rogi barana?

a) Oba rogi były kręcone, lecz jeden był bardziej skręcony od 
drugiego, a ten bardziej skręcony wyrósł później

b) Jeden róg był w paski, a  drugi w kropki
c) Oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a 

ten dłuższy wyrósł później

Co robi ł baran w widzeniu Daniela?

a) Bódł rogami na wschód i  na zachód, aż padł ze zmęczenia
b) Bódł na zachód i na północ, i na południe, a żadne zwierzę 

nie mogło mu się oprzeć; robił co chciał, i  był coraz silniejszy
c) Skakał i bódł rogami na wszystkie strony

Co uderzyło z ca łej siły w barana w  
widzeniu Daniela?

a) Młot Thora
b) Baran z jednym rogiem

c) Kozioł z jednym rogiem

Co s ię s tało, gdy kozioł najbardziej 
spotężniał?

a) Złamał się wielki róg i  na jego miejscu wyrosły cztery inne 
rogi , potem z jednego z nich wyrósł inny mały róg

b) Odpadł wielki róg i  na jego miejscu wyrosły dwa małe rogi
c) Odpadł ogon kozła

Co robi ł mały róg?

a) Ukłonił się przed trzema pozostałymi rogami
b) Zaczął szukać barana
c) Wmówił sobie potęgę, jaką ma książę wojsk, zbezcześcił 

świątynię i  prawda została powalona na ziemię

Jak długo zachowuje ważność widzenie 
dotyczące bezczeszczenia świątyni i 
deptania prześlicznej ziemi?

a) Do dwóch tys ięcy trzystu wieczorów i poranków, potem 
świątynia znowu wróci do swojego prawa

b) Do końca życia Daniela
c) Do końca życia barana i kozła

Co symbolizował baran z dwoma rogami?
a) Królów greckich
b) Królów egipskich
c) Królów Medii i Persji

Co symbolizował kozioł i jego róg?
a) Królów greckich i  pierwszego króla greckiego
b) Królów Medii i Persji i  króla Nebukadnesara
c) Rzym i  pierwszego cesarza rzymskiego

Co znaczyło, że róg kozła został złamany, 
a  cztery inne wyrosły zamiast niego?

a) Z narodu pierwszego króla greckiego powstaną cztery 
królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał

b) Róg był chory i  wypadł, żeby mogły wyrosnąć zdrowe rogi
c) Król  grecki został pokonany przez czterech królów Egiptu

Co powstanie pod koniec królowania
królów greckich?

a) Królestwo Boże
b) Królestwo Medii i Persji
c) Powstanie król zuchwały i podstępny, siła jego będzie 

potężna i zniszczy lud świętych i  będzie pyszny w sercu

Co s ię s tanie z królem zuchwałym i 
podstępnym, gdy powstanie przeciwko 

ks ięciu książąt?

a) Zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki
b) Zwycięży go i  będzie panował przez tysiąc lat

c) Zostanie wrzucony do Wielkiego Morza

Co Daniel miał zrobić z tym widzeniem?
a) Przekazać królowi Belsazarowi
b) Zapieczętować, bo spełni się po wielu dniach
c) Zapomnieć o nim
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