
W co była odziana niewiasta?

a) W białą szatę sprawiedliwości
b) W dwanaście gwiazd pod jej stopami i słońce na głowie
c) W słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona 

z dwunastu gwiazd

Jak wyglądał drugi znak na niebie?

a) Zwierzę wychodzące z morza, podobne do pantery
b) Ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć 

rogów, a na jego głowach siedem diademów
c) Baranek, który mówił jak smok

Co zrobił ogon smoka?

a) Machał przyjaźnie do niewiasty
b) Zmiótł z nieba wszystkie gwiazdy i strącił je na ziemię
c) Zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na 

ziemię

Kogo niewiasta urodziła?

a) Syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi 
narodami laską żelazną

b) Bliźniaki
c) Syna, chłopczyka, który przegrał walkę ze smokiem

Co się stało ze smokiem i jego 
aniołami po walce w niebie między 
nimi a Michałem?

a) Płakał i poszedł się poskarżyć mamie
b) Poszedł przeprosić Michała i się z nim pogodził
c) Nie było już dla nich miejsca w niebie i zostali zrzuceni na 

ziemię

Jak jest nazywany ogromny smok?
a) Rudzielec
b) Diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat
c) Wilkiem w owczej skórze

Dlaczego diabeł pała wielkim 
gniewem i prześladuje niewiastę?

a) Bo nie lubi kobiet
b) Bo niewiasta zabrała mu ziemię, która należy do niego
c) Bo wie, iż czasu ma niewiele

Co zrobił smok, gdy ujrzał, że został 
zrzucony na ziemię?

a) Zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka
b) Zaczął budować sobie pałace na ziemi
c) Zaczął budować armię, żeby za tysiąc dwieście 

sześćdziesiąt lat być gotowym na Armagedon

Co się stało z niewiastą, gdy smok 
zaczął ją prześladować?

a) Zginęła
b) Zaczęła walczyć ze smokiem
c) Dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała 

na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i 
czasy, i pół czasu, z dala od węża

Co zrobił smok, gdy niewiasta 
poleciała na pustynię?

a) Wyrzucił z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby 
ją strumień porwał

b) Wyrzucił z ogona swojego ogień, aby ją ogień spalił
c) Dał jej spokój

Z kim smok podjął walkę, gdy ziemia 
przyszła niewieście z pomocą i 
wchłonęła strumień, który smok 
wyrzucił ze swojej paszczy?

a) Ze wszystkimi ludźmi na ziemi
b) Z resztą jej potomstwa, które go nienawidzi
c) Z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i 

trwa przy świadectwie o Jezusie

NIEWIASTA I SMOK
zaznacz prawidłową odpowiedź


