B I B L E A M Y 2010-2011
Základní kolo – II. kategorie
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………
Škola …………………………………………………….………………. Počet bodů ……….………..
1. Kolik knih má Nový zákon?
a) 4
b) 12
c) 27
2. Podtrhni příběhy ze Starého zákona (za každý správný máš 1 bod, za každý špatný 1 bod dolů):
Stvoření světa

Jeţíšovo narození

Zničení Sodomy a Gomory

Jidášova zrada

Babylónské zajetí

Mojţíš vyvádí Izraelity z Egypta

3. Které zvíře svedlo Evu v ráji?

Vyslání učedníků

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

4. Na které hoře nebo pohoří přistála Noemova archa po potopě světa?
a) Ararat
b) Sión
c) Sinaj
5. V jakém příbuzenském svazku (otec-syn, manželé,...) byli:
ABRAHAM a SÁRA .......................................................................................................................
IZÁK a JOSEF ................................................................................................................................
MARTA a MARIE ......................................................................................................................
PETR a PAVEL ..............................................................................................................................
6. Hospodin potrestal Egypt deseti ranami za to, že faraón nechtěl propustit Izraelity z otroctví. Podtrhni názvy
deseti egyptských ran (za správně podtržené slovo body získáš,za špatně podtržené body ztratíš):
Voda se proměnila v krev

Mouchy

Ţáby

Komáři

Krokodýli

Smrt prvorozených
Kobylky

Neplodnost ţen

Útok mimozemšťanů

Škorpióni

Cholera
Dobytčí mor
Shnilé brambory
Poţáry

Temnota

7. Izraelský král David se v mládí proslavil:
a) postavením Hospodinova chrámu
b) zabitím Goliáše
c) přinesením Desatera
8. Který ze starozákonních proroků předpovídal narození Mesiáše?

. . a . á .
9. Jak se jmenoval prorok, kterého nechal vládce hodit do lví jámy?
……………………………………………………………………….
10. Jak se jmenoval prorok, který vyzýval k pokání a připravoval tak Ježíšovi cestu?
a) Jeremjáš
b) Šavel
c) Jan Křtitel

Vředy

Zlomené končetiny
Krupobití
Hladomor

11. Spoj jména postav a jejich charakteristiky:
Kain

stal se vůdcem prvních křesťanů

Josef

soudil Ježíše

Petr

zabil vlastního bratra

Šalomoun

byl prodán do egyptského otroctví

Pilát

byl nejmoudřejším králem Izraele

12. Kolik je ve Starém Zákoně žalmů?

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

13. Co znamená slovo “evangelium” v překladu?
a) radostná zvěst
b) andělská zpráva
c) životopis
14. Doplň jména čtyř evangelistů:

. a . . u . ,

. a . e . ,

. u . á . ,

. . n

15. Co udělala Maria potom, co jí anděl oznámil, že počne a porodí Božího syna?
a) Odešla navštívit Alžbětu
b) Všude rozhlásila tu radostnou zvěst
c) Schovala se doma a až do porodu nevycházela
16. Tento anděl se jmenoval: .................................................................................................................
17. V době Ježíšova narození vládl římské říši císař:
a) Gaius Julius Caesar
b) Oktavián Augustus
c) Nero
18. Jak se nazývají příběhy, které Ježíš vyprávěl lidem?
a) pověsti
b) podobenství
c) ponaučení
19. Podtrhni mezi jmény dvanácti apoštolů jméno toho, který Ježíše zradil, a zakroužkuj jméno toho, který Ježíše
třikrát zapřel:
Petr

Jakub

Filip

Ondřej

Tomáš

Matouš

Jan

Bartoloměj

Jakub

Tadeáš

Jidáš

Šimon

20. Napiš jméno muže, o kterém se dá napsat toto:
“V mládí byl velmi horlivým pronásledovatelem křesťanů. Kdyţ jel jednou do Damašku zatknout křesťany,
uviděl světlo, padl na zem a uslyšel Jeţíšův hlas. Po této události se stal křesťanem a šířil víru po celé
římské říši. Podnikl několik námořních cest a napsal hodně dopisů křesťanským obcím. Byl popraven
v Římě jako mučedník.”
.................................................................................................................................................
21. Který císař vydal toleranční Edikt milánský? Tento edikt ukončil pronásledování křesťanství v římské říši.
a) Dioklecián
b) Markus Aurelius
c) Konstantin
22. 28.září slavíme svátek českého knížete z rodu Přemyslovců, který byl po smrti prohlášen za svatého. Jak se
jmenoval?
………………………………………………………………………………………………….

