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

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

 

1) Kdo poloţil v Bibli první otázku? 

a) Adam, 

b) Bůh, 

c) Had. 
 

2) Roztřiď Biblické postavy podle zákona, ve kterém se vyskytují. 

a) Nehemjáš …………… 

b) Sílas …………… 

c) Lazar …………… 

d) Náman …………… 

e) Dalila ……………. 

f) Epafras ……………. 
 

3) Rozklíčuj Biblické zkratky: 

a) 1K 3,21 ……………………………………………………………… 

b) Ju 5 ……………………………………............................................... 

c) 1Pa 3,18 ……………………………………………………………… 

d) Abd 12 ……………………………………………………………….. 

 

4) Který z evangelistů napsal knihu Skutků? 

a) Ţádný, 

b) Jan,  

c) Lukáš. 
 

5) Jonáš ţil v Severním Izraeli za vlády krále 

a) Jarobeáma II., 

b) Achaba, 

c) Jehů. 
 

6) Ze severního Izraele pocházel i další významný prorok Starého zákona, který?   

a) Izajáš, 

b) Eliáš,  

c) Amos. 
 

7) Jak se jmenovalo město, do kterého byl Jonáš Bohem poslán? 

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

 

8) Toto město bylo hlavním městem  
a) Egypta, 

b) Týru, 

c) Asýrie.  
 

9) Jaká byla reakce Jonáše na Boţí povolání? 

a) S radostí přijal toto povolání, 

b) nebyl z toho nadšený, ale byl Bohu poslušný, 

c) neposlechl a rozhodl se jít zcela jinam. 



10) Označ cílovou stanici lodi, na které Jonáš plul 

a) Taršíš,  

b) Kypr, 

c) Kartágo. 
 

11) Kde se město, kam chtěl Jonáš uprchnout, nacházelo, není badatelům jasné. Ale obecně se udává, ţe se 

nacházelo v současném:  

a) Egyptě, 

b) Španělsku, 

c) Itálii. 
 

12) Napiš jednou větou poselství, které Jonáš obyvatelům města předal.  
 

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

 

13) V době Jonášova působení se měl Severní Izrael po materiální stránce dobře. Jak se na chování lidí v té 

době díval Bůh?  

a) Pro jejich dobré skutky jim poţehnal a dal klid a bezpečí, 

b) králové a kněţí se chovali správně, ale lid se od Boha vzdálil, 

c) posílal k nim proroky, aby varovali lid před přicházejícím soudem, 

d) nic z výše uvedeného. 
 

14) Uspořádej události chronologicky  

a) Pád Jericha 

b) Pád Jeruzaléma 

c) Pád Samaří 

d) Pád Ninive  

e) Pád Aje  

 

………………………………………………………………………………………. 

 

15) S Jonášem je i v Novém zákoně spojováno jedno zvíře. Které?  

a) Velbloud,  

b) velká ryba, 

c) červ.  
 

16) Kdyţ Jonáš plul na lodi, nastala veliká bouře. K čemu námořníci vyzývali všechny cestující? 

a) Aby šli k pumpám a vyčerpávali vodu z lodi,  

b) aby pomohli spustit záchranné čluny, 

c) aby se modlili kaţdý ke svému bohu.  
 

17) Jakým způsobem hledali námořníci viníka bouře?  

a) Losovali mezi sebou, 

b) společně se modlili a na kom se zjevila Boţí záře, byl vinen, 

c) nehledali viníka, protoţe je nesmysl vinit člověka z bouře.  
 

18) Být prorokem v té době nebylo snadné, jejich svědectví a poţadavky nebyly pro příjemce vţdy příjemné. 

V Novém zákoně se v podobné situaci často pouţívá řecké slovo „metanoia“. Co znamená toto řecké slovo?  

a) Lítost, smutek nad vlastními hříchy,  

b) změna smýšlení, obrácení, 

c) odčinění spáchaných špatných skutků. 
 

19) Také prorok Jeremjáš měl problémy s lidmi a pronásledováním. Jak se chtěli tohoto proroka zbavit?  

a) Vhodili ho do prázdně cisterny na vodu 

b)  Předhodili ho dravé zvěři 

c) Pozvali ho na večeři, kde mu podstrčili otrávené jídlo 
 

20) Po přečtení knihy proroka Jonáše můţeme vidět, ţe byl prorok ve své povaze  

a) Klidný a laskavý 

b)  Nervózní a naštvaný  


