
B I B L E  A  M Y 2010-11 

Okresní kolo – I. kategorie 
 

 

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………. 

 

Škola ………………………………………………………………. Počet bodů ……………… 
 

 

1. Bible se skládá z několika desítek knih. Ve které můţeme najít příběh o stvoření člověka?  

a) na začátku 1. knihy Starého zákona, 

b) asi uprostřed 5. knihy Starého zákona, 

c) na začátku 2. knihy Nového zákona. 

2. Poznej biblickou postavu 

Byl to člověk spravedlivý a bezúhonný ve svém pokolení. Jeho jméno znamená 

v překladu Odpočinutí. Jeho otcem byl Lámech. Jeho synové byli: Šém, Chám a Jefet. Byl 

zakladatelem nového lidského rodu a Bůh s ním uzavírá smlouvu. 

Jmenoval se  ………………….…………… 

3. V českém jazyce se pouţívá přirovnání, která mají původ v Bibli. Pokus se je správně 

doplnit tak, ţe dopíšeš jméno biblické postavy. 

starý jako   ………………….…………… 

silný jako  ………………….…………… 

4. V biblických příbězích se často objevují dvojice, které k sobě patří. Pokus se na základě 

znalostí Bible logicky správně doplnit chybějící jméno: 

David a  ………………….…………… 

Kain a   ………………….…………… 

5. Napiš správně zkomolená jména některých muţských postav ze Starého i Nového zákona.  

a) TREP   ………………….…………… 

b) SOJEF  ………………….…………… 

c) ŢÍJŠMO  ………………….…………… 

6. Jednou z výrazných postav Starého zákona byl patriarcha Abraham, který se ale původně 

jmenoval: 

………………….…………… 

7. Písař udělal chybu a opsal text se dvěma nesprávnými slovy. Najdi a podtrhni tato 2 slova.  

Bůh svou ţenu pojmenoval Eva, protoţe se stala matkou všech neţivých. 

8. Proč Bůh zakázal v ráji Adamovi jíst plody ze stromu poznání dobrého a zlého? 

a) Protoţe měl tento strom rád. 

b) Protoţe by pak Adam určoval, co je dobré a zlé, stal by se někým, kdo je jako Bůh. 

c) Protoţe Adam projevil velkou víru a vyznal, ţe Jeţíš je Mesiáš. 

9. Kde po skončení potopy spočinula archa se zachráněnými lidmi sedmnáctého dne  

sedmého měsíce? Na pohoří ……………….…….…………... (Doplň.) 

10. Popletená biblická slova. Písař spletl slova, která řekl Hospodin prvním lidem na zemi 

Tvým úkolem je seřadit je a napsat je ve správném pořadí. 

ZEMI NAPLŇTE A PLOĎTE A MNOŢTE SE  

 ……………………………………………………………………………………………… 

11. Jaká zvířata vypustil z archy Noe, aby poznal, ţe se objevuje souš? ……………………………… 



 

 

12. Bůh stvořil v šesti dnech celý svět i člověka. Spoj čarou (zleva doprava nebo shora dolů) písmena 

a najdi tak co největší počet těchto stvoření v následující skrývačce a napiš je pod ni. Ze zbylých 

písmen vytvoř dvě slova, kterými se jinak také někdy označuje Bible. 

 

N E B E K Z E M N 

D E N H V Ě Z D Y 

S O U Š I H A K M 

S V Ě T L O N V O 

Z V Í Ř A T A O Ř 

S T R O M Y I D E 

R O S T L I N Y H 

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

13. Kam utekli Josef, Maria a Jeţíš před králem Herodem z Betléma?  

a) Do Egypta. 

b) K Alţbětě do hor. 

c) Do Nazareta. 

14. Seřaďte podle věku od nejmladšího po nejstarší tři syny Adama a Evy: Šéta, Ábela a Kaina.   

………………………………………………………………………………………….. 

15. Kdo komu řekl v Bibli: „Prach jsi a v prach se navrátíš.“ (Gen 3,19) 

…………………………………………………………………………………………… 

16. Koho byl vzdáleným potomkem Abrahám? 

a) Šéma 

b) Cháma 

c) Jefeta 

17. Proč byl Jeţíš 40 dní na poušti? 

a) hlásal Boţí království beduínům;  

b) hledal Jana křtitele, aby se od něj dal pokřtít 

c) modlil se a postil a připravoval na svou činnost 

18. Evu připomíná ve výtvarném umění mnoho obrazů a soch. Většinou je na nich vyobrazena 

společně s Adamem, stromem, hadem a jablkem. Proč? 

a) je patronkou (ochránkyní) sadařů a sadů na celém světě, 

b) protoţe měla ráda jablka, 

c) symbolicky se připomíná první hřích, pro který byla vyhnána (i s Adamem) z ráje. 

19. Kdo a kdy přeloţil poprvé Bibli (Nový zákon) do jazyka srozumitelného našim slovanským 

předkům? 

a) misionář Konstantin (Cyril) v 9. století  

b) kníţe Václav v 10. století  

c) kněz Jan Hus v 15. století 

20. Po skončení potopy ustanovil Bůh a s veškerým tvorstvem smlouvu, ţe jiţ nikdy nedojde k takové 

katastrofě, která by vyhladila na zemi všechno ţivé. Nakresli a napiš znamení této smlouvy mezi 

Bohem a zemí, které ji zpečetilo. 

 


