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1. Zápasník Goliáš z Gatu, kterého David zabil prakem, byl:  

a) Amalečan,   L 

b) Pelištejec,   B 

c) Egypťan.   Š 
 

2. První dva izraelské krále pomazal prorok Samuel. Jeho matka nemohla mít dlouho děti a slíbila Bohu, že 

svého syna zasvětí službě ve svatyni, pokud jí ho Bůh dá. Co tedy znamená Samuelovo jméno? 

a) „Mluví Bůh“   T 

b) „vyprošený na Bohu“  R 

c) „milovaný Bohem“  P 
 

3. Samuel se zdráhal pomazat někoho na krále, ale Izraelité krále chtěli. Proč? 

a) Protože královský palác v Jeruzalémě neměl kdo obývat. E 

b) Protože všechny okolní národy už dávno krále měly.  Á 

c) Protože se neměli komu klanět.     I 
 

4. Izraelité měli ke svému králi jiný vztah než okolní národy. Jak svému králi říkali? 

a) „Boží pomazaný“  Z 

b) „ Božský císař“   K 

c) „Farao“    N 
 

5. Proč pozval Saul mladého Davida na svůj dvůr? 

a) Saul miloval hudbu a David se měl stát členem skupiny královských hudebníků.  O 

b) Saul chtěl Davida přijmout za svého syna.      L 

c) Saula přepadal zlý duch a Davidova hra na citeru ho měla uklidnit.   M 
 

6. Jak David odpověděl na Saulovu námitku, že takový mladíček nemůže bojovat s Goliášem? 

a) že nezáleží na síle, ale na rozumu       A 

b) že když byl pastýřem, zachránil své ovce ze spárů lva i medvěda. Zachrání tedy i Izrael. Ó 

c) že ho posílá Hospodin         Í 
 

7. Jak se jmenovalo údolí, ve kterém David přemohl Goliáše? 

a) Dolina Posvátného stromu A 

b) Bitevní údolí   B 

c) Pátá dolina   C 
 

8. Jakou měli v souboji „David proti Goliášovi“ oba protivníci zbroj? Doplň písmena na volná místa a ta 

podtržená napiš do tajenky: 

 

David měl   .   ů   .    ,   p   .   _   .  , Goliáš měl   p   .   i   .   _   u  ,   p  a   .    .    í    .   ,    _  o   .   í 
 

9. Kdo tvořil první Davidovo vojsko v době, kdy musel prchat před Saulem? 

a) Jeho rodina, utlačovaní a dlužníci O 

b) Jeho bratři a jejich přátelé  Á 

c) Uprchlíci z pelištejského vojska  E 
 

10. Když byl David nucen uprchnout od Saula a od své ženy Míkal, našel si v horách jinou ženu, kterou si vzal po 

smrti jejího zlého muže. Jak se jmenovala? 

a) Elíšáma  S 

b) Bat-šeba  Z 

c) Abígajil  R 

11. Jak se dál odvíjel život kněze Achímeleka poté, co pomohl Davidovi na útěku před Saulem? 



a) Bůh mu dal dlouhý a šťastný život  K 

b) Saul ho nechal zabít    I 

c) David ho později odměnil zlatem  S 
 

12. Když už si Saul nevěděl rady s Pelištejci, šel se poradit k věštkyni. Co udělala? 

a) Dala mu pro Davida jed    O 

b) Předpověděla Saulovi dlouhé kralování  E 

c) Vyvolala ducha proroka Samuela.  A 
 

13. V Davidově příběhu se několikrát zmiňuje slovo efód. David si tuto posvátnou věc většinou dává přinést, když 

se chce poradit o něčem důležitém s Hospodinem. Co to byl efód? 

a) schránka, ve které byly ukryty desky zákona  M 

b) souprava královských symbolů (koruna, žezlo, meč) N 

c) část kněžského roucha     K 
 

14. Doplň slova do textu „Davidovy rady synovi“. Podtržená písmena doplň do tajenky: 

 

     „Dbej na to, co Ti svěřil Hospodin, Tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, 

jeho práva a svědectví, jak jsou napsána v zákoně Mojžíšově, a tak budeš mít     _    .    p    .    .     ve všem, co 

budeš     .    .    n    .    _    , ať se obrátíš kamkoli.“ 

 

15. Která z Davidových žen nejvíce mluvila do toho, kdo se stane dalším králem? 

a) Míkal  I 

b) Abigail  A 

c) Bat-šeba E 
 

16. Král David byl ve středověku vzor pro křesťanské krále. Kdy byl korunován první český král? 

a) 1085  K 

b) 1158  L 

c) 1197  H 
 

17. Co dnes zbylo z chrámu, který nechal Hospodinovi postavit Šalomoun? 

a) nic       U 

b) západní zeď (zeď nářků)    T 

c) chrám se dochoval dodneška (kromě některých částí) R 
 

18. Co řekl Saul, když uslyšel zpěv žen „Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce“? 

a) Učiním ho nejvyšším velitelem svých vojsk D 

b) Dám Davidovi svou dceru za ženu  G 

c) Už mu chybí jen to království!   C 
 

19. Práce s atlasem: Jak daleko bylo z Jeruzaléma do Megidda? 

a) asi 80 km  A 

b) necelých 100 km E 

c) něco přes 130 km O 

 

20. V jakém stavebním slohu je postavena katedrála sv. Víta v Praze? 

a) v románském    S 

b) v gotickém    J 

c) napůl v gotickém, napůl v renesančním D 

 

TAJENKA  
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