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1. V kterých knihách Starého zákona se dočteme o Davidovi? 

a) 1. a 2. Mojžíšova, 

b) 1. a 2. Královská, 

c) 1. a 2. Samuelova, 1. Královská. 
 

2. Kolikátým králem nad celým Izraelem byl David?       
 

....................................................................................... 
 

3. Do které doby spadá Davidova vláda? 

a) 14. stol. př. Kr., 

b) 12. stol. př. Kr., 

c) 10. stol. př. Kr. 
 

4. Kdo byl vůdcem Izraelitů před tím, než si vyžádali prvního krále? 

a) Soudci, 

b) patriarchové, 

c) císařové. 
 

5. Jak se jmenoval Davidův otec (pomůže Ti přesmyčka)? 
 

IJJAŠ EÉBTMLÝKS ............................................................................................................................ 
 

6. Jakým způsobem označil prorok Samuel Davida jako krále? 

a) Pomazal ho olejem, 

b) dal mu na hlavu korunu, 

c) oblékl mu brokátový plášť. 
 

7. Na jaký hudební nástroj hrával David, aby uklidnil krále Saula? 
 

................................................................................................................................................................ 
 

8. Jak se projevovala Saulova nenávist vůči Davidovi? 

a) Sprostě mu nadával, 

b) snažil se ho přibodnout kopím ke stěně, 

c) topil ho v řece. 
 

9. Jak se jmenoval prorok, skrze kterého mluvil Hospodin k Davidovi? 
 

................................................................................................................................................................ 
 

10. Davidův nejznámější hřích byl ten, že si vzal za manželku ženu Chetejce Urijáše. Zalíbila se mu, když 

ji viděl při koupeli. Její jméno bylo: 

a) Bat-Šeba, 

b) Debora, 

c) Ráchel. 
 

11. Jak se David zbavil jejího manžela? 

a) Poslal ho do vyhnanství, 

b) nechal ho otrávit, 

c) nechal ho v bitvě postavit do první řady. 
 



12. Jaký seslal Hospodin na Davida trest? 

 

................................................................................................................................................................ 
 

13. Který Davidův syn povstal proti otci a snažil se stát králem? 

.   b   .   .   l   ó   . 

14. Jakou smrtí tento syn zahynul? 

a) Spadl ze skály, 

b) byl ukamenován, 

c) zachytil se svými vlasy o větve stromu a byl proboden. 
 

15. Který Davidův syn nastoupil po svém otci na trůn? 

 

................................................................................................................................................................ 
 

16. O kom platilo podobenství: 

V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. 

Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla 

z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel 

k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil 

poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu 

přišel. 
      

............................................................................................................................................................ 
 

17. Ve kterých dvou knihách Starého zákona je zapsáno desatero přikázání? 

a) Exodus, Numeri, 

b) Exodus, Deuteronomium, 

c) Exodus, Kazatel. 
 

18. Kdy skončilo judské království? 

a) Po Šalomounově smrti v roce 933, 

b) vpádem Asyřanů v roce 722, 

c) pádem Jeruzaléma a babylonským zajetím v roce 587. 
 

19. Doplň chybějící slova v textu: 
 

„Blaze  ………………………  v duchu, neboť jejich je království nebeské. 

Blaze těm, kdo ………………….., neboť oni budou potěšeni. 

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za …………………..“ 

20. Jak se jmenovali tři učedníci, které vzal Ježíš na horu proměnění? 
 

.   e   .   .              .   a   .   .   .             .   a   . 
 

21. V kterém městě zemřel apoštol Pavel? 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

22. Král David je jeden z největších izraelských králů. Podtrhni z následujících českých osobností ty, 

kteří měli také titul „král“(za správnou odpověď získáš bod, za špatnou ztratíš): 

Svatý Václav          Svatý Vojtěch          Přemysl Otakar II.            Mistr Jan Hus         Karel IV.      Jan 

Ámos Komenský           František Křižík          Tomáš Garrigue Masaryk      

 

 

 

 


