
Co wyszło z morza, gdy Jan stanął na 
piaszczystym wybrzeżu morskim?

a) Dwa ślimaki
b) Zwierzę podobne do barana, które mówiło jak smok
c) Zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na 

rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego 
bluźniercze imiona

Do czego było podobne zwierzę, 
które wyszło z morza?

a) Do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego 
jak paszcza lwa

b) Do pantery, a nogi jego jak u kozła, a paszcza jak paszcza 
niedźwiedzia

c) Do minionka

Co smok przekazał zwierzęciu, które 
wyszło z morza?

a) Całe bogactwo świata
b) Siłę swoją i tron swój, i wielką moc
c) Władzę nad poganami

Jaka była jedna z głów zwierzęcia, 
które wyszło z morza?

a) Duża jak balon
b) Była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była 

wygojona
c) Była śmiertelnie raniona i obandażowana

Jak długo zwierzę miało działać?
a) Czterdzieści dwa miesiące
b) Czterdzieści dwa dni
c) Dzień i noc

Przeciwko komu i czemu bluźniło
zwierzę, które wyszło z morza?

a) Przeciwko wszystkim świętym i ich rodzinom
b) Przeciwko diecie wegetariańskiej
c) Przeciwko Bogu, imieniu jego i przybytkowi jego, 

przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie

Kto odda pokłon zwierzęciu, które 
wyszło z morza?

a) Każdy, kto nie przestrzega przykazań Bożych
b) Każdy, kto chce być bogaty i mieć władzę na ziemi
c) Każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w 

księdze żywota Baranka

Jak wyglądało zwierzę wychodzące z 
ziemi?

a) Miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok
b) Było podobne do  pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a 

paszcza jego jak paszcza lwa
c) Miało siedem głów i dziesięć rogów

Co robi zwierzę wychodzące z ziemi?

a) Walczy ze zwierzęciem wychodzącym z morza
b) Głośno ryczy
c) Wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia i sprawia, 

że mieszkańcy ziemi oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu

Do czego drugie zwierzę 
wychodzące z ziemi namawiało 
mieszkańców ziemi?

a) Aby prześladowali świętych Najwyższego
b) Aby postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a 

jednak zostało przy życiu
c) Aby oddali wszystkie swoje pieniądze na cele charytatywne

Jaka jest liczba imienia pierwszego 
zwierzęcia?

a) Sześćset sześćdziesiąt sześć
b) Czterdzieści dwa
c) Sto czterdzieści cztery tysiące

DWA ZWIERZĘTA I POSĄG
zaznacz prawidłową odpowiedź


