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Základní kolo  –  I. kategorie 

 

 

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

 

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

 

1. Bible je základní knihou náboţenství zvaného:   K    .    .    S    Ť    A    .    .    T    .    .   (Doplň.) 

2. Bible nebo taky Písmo svaté je knihou, která je ze všech knih na světě: (zakrouţkuj) 

a) největší  

b) nejrozšířenější a nejpřekládanější 

c) nejstarší 

 

3. Doplň chybějící slovo v první větě Bible: „ Na počátku stvořil ……………..…… nebe a zemi.“ 

4. Jednotlivé části Bible byly nejdříve napsány různými jazyky: (zakrouţkuj) 

a) česky a slovensky,  

b) anglicky a německy,  

c) hebrejsky, aramejsky a řecky.  

 

5. Pokud bychom slovo „bible“ chtěli přeloţit do českého jazyka znamenalo by:  

 

……………………………………… . 

 

6. Bible se dělí na dvě hlavní části. Jak se jmenují? 

a) Starý a Nový zákon  

b) Staré a Nové čtení  

c) Zákon a Evangelia  

 

7. Na začátku Bible je slavnostní hymnus popisující stvoření světa Bohem v jednotlivých dnech. 

Kolik dnů pracoval Bůh na svém stvořitelském díle? 

 

Napiš číslici ……………… 

 

8. Jednou z mnoha postav z Bible je také stavitel archy, syn Lámechův:  

a) Noe, 

b) Noa, 

c) Noh. 

 

9. Bible je tvořena mnoha knihami, kolik jich celkem napočítáme v obou částech Bible? 

a) Méně neţ 50 

b) Mezi 50 - 100 

c) Více neţ 100  

 

10. Začít od Adama znamená v přeneseném slova smyslu v našem jazyce totéţ co: 

a) začít od konce, 

b) začít zprostředka, 

c) začít od začátku. 

 



 

11. Kdo komu řekl: „Buď zdráva milostí zahrnutá, Pán s tebou.“? 

 

……………………………………………………………….. 

12.  Abrahám byl praotcem Bohem vyvoleného národa. Jakého? 

a) Egypťané 

b) Izraelité  

c) Asyřané 

 

13. Ve které biblické knize se dočteme o stvoření světa a člověka Bohem? 

a)  1. kniha Mojţíšova (Genesis) 

b)  1. kniha letopisů (1. Paralipomenon) 

c)   Evangelium podle Marka 

 

14. Nejznámějším symbolem křesťanství, které často najdeš na Bibli je:   

KŘÍŢ  PŮLMĚSÍC   DAVIDOVA HVĚZDA 

 

15. Jaký úkol dostal od Boha Mojţíš? 

a) připravit lidi na příchod Boţího království, 

b) předat lidem od Boha smlouvu, desatero Boţích přikázání, 

c) stát se králem Ţidů. 

 

16. Doplň biblický výrok. 

„Kdo chce být první, buď ze všech …………….….…..……a …..……….………..……všech.  

 

17. Události Bible se odehrávají na třech různých kontinentech. Napiš jejich zkomolená jména 

správně. 

a) EISA - …………………………………….. 

b) PORAVE - ………………………………… 

c) AKRIFA - ………………………………… 

 

18. Jeţíš, hlavní postava mladší části Bible, byl ukřiţován za hradbami města:   

J    .    .    U    Z    A    .    .    M 
 

19. Najdi v textu části, které nesouhlasí s Biblí, a podtrhni je. 

„Kdyţ měl Jeţíš padesát let, shromáţdil dvacet čtyři apoštolů, začal kázat lidem a konat 

zázraky: vysvětloval své učení, vzkřísil Lazara a uzdravil mnoho lidí,…“ 

20. Jakému povolání se po vzoru svého pěstouna vyučil Jeţíš Nazaretský? (podtrhni je) 

pastýř    rolník  voják   kovář   tesař       výrobce stanů         stavitel 

 

21. Co chtěl říct Jeţíš podobenstvím o velbloudu, uchu a jehle? 

a) Bohatí se těţko dostávají do Boţího království. 

b) Boţí království je zpočátku malé, ale postupně se rozšiřuje po celé zemi. 

c) Boţí spása je dar bez ohledu na to, kdy se člověk obrátí k Bohu. 


