
DlaczegoPan wysłał Mojżesza do faraona?

a) Bo serce faraona było twarde i nie chciał 
wypuścić ludu

b) Bo tylko Mojżesz nie bał się faraona
c) Bo chciał faraona nagrodzić za dobrą opiekę nad 

ludem Pana

Czym Pan zagroził, jeżeli faraon nie 
wypuści ludu?

a) Wody Nilu zamienią się w ketchup i wyginą ryby 
w Nilu i  spadną frytki z nieba

b) Wody Nilu zamienią się w krew i wyginą ryby w 
Nilu i  Nil zacznie cuchnąć

c) Wody Nilu zamienią się w krew i wszystkie 
krokodyle wyjdą z niego i zaczną atakować ludzi

Kiedy wody w Nilu zamieniły się w krew?

a) Gdy Mojżesz uderzył laską wody Nilu na oczach 
faraona i na oczach jego sług

b) Gdy Justin Biber zaśpiewał piosenkę
c) Gdy Aaron uderzył laską wody Nilu na oczach 

faraona i na oczach jego sług

Dlaczego serce faraona pozostało nieczułe
pomimo tego, że wody Nilu zamieniły się 
w krew?

a) Bo czarownicy egipscy zrobili to samo swoimi 
czarami

b) Bo wody Nilu zamieniały się w krew co miesiąc
c) Bo chciał zrobić Mojżeszowi na złość

Jaką drugą plagą zagroził Pan faraonowi, 
jeżeli nie wypuści Jego ludu?

a) Plagą much
b) Plagą żab
c) Plagą powodzi

Co zrobili czarownicy egipscy, gdy Pan 
sprowadził plagę żab?

a) Spuścili manto Mojżeszowi
b) Wyprodukowali trutkę na żaby
c) Zrobili to samo swoimi czarami

Co zrobił faraon, gdy żaby wylazły i  
pokryły całą ziemię egipską?

a) Poprosił Mojżesza i  Aarona, żeby wstawili się do 
Pana, aby oddalił żaby od niego i jego ludu

b) Poprosił swoich czarowników, żeby usunęli żaby
c) Ukrył się w szafie

Co zrobił Mojżesz, gdy faraon poprosił go, 
aby wstawił się do Pana, aby oddalił plagę 
żab?

a) Obraził się na faraona i nie odzywał się do niego
b) Błagał Pana z powodu żab
c) Prosił Pana, żeby ukarał faraona

Co zrobił Pan, gdy Mojżesz błagał go, aby 
oddalił plagę żab?

a) Pan uczynił według prośby Mojżesza i żaby 
wyginęły

b) Pan dodał do żab jeszcze jaszczurki
c) Pan nic nie zrobił

Co zrobił faraon, gdy żaby wyginęły?

a) Podziękował Panu i wypuścił lud wolno
b) Wyprawił ucztę i  zaprosił na nią wszystkich 

Hebrajczyków
c) Zaciął się w swoim sercu i nie wypuścił ludu

PLAGI EGIPSKIE - KREW W NILU I ŻABY
zaznacz prawidłową odpowiedź


