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

 

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

 

1. Stvoření člověka nacházíme v Bibli v knize Genesis 

a) hned v první a druhé kapitole 

b) na začátku třetí kapitoly 

c) ve třetí a čtvrté kapitole 

 

2. Co mají křesťanství, judaismus a islám společného? 

a) Tato náboţenství nemají nic společného 

b) Tato náboţenství jsou spojena osobou Jeţíše Krista, kterého uctívají 

c) Tato náboţenství jsou monoteistická – věří v jednoho Boha 

 

3. Co je to Septuaginta? 

a) Výklad Zákona (Tóry), soupis ţidovských předpisů 

b) Spisy 72 proroků, které se nedochovaly 

c) Řecký překlad knih Starého zákona, který vznikl v Alexandrii 

 

4. Podobenství jsou: 

a) Události popisované v evangeliích 

b) Přirovnání duchovních pravd k věcem z běţného ţivota. 

c) Duchovní cvičení 

 

5. Chronologicky seřaď události ze Starého zákona.  

a) David je pomazán za krále. 

b) Samson umírá v sutinách. 

c) Narození Samuele. 

d) Noemova archa 

e) Sluţba proroka Izajáše 

 

6. Která z následujících knih patří do Starého zákona? 

a) Matouš 

b) 1. list Janův 

c) 2. Samuelova 

d) Skutky 

e) Zjevení 

 

7. Které z moţností odpovídá pořadí knih, jak jsou v Bibli zařazeny? 

a) Leviticus, Jób, Rút, Matouš, Galatským 

b) Jozue, Kazatel, 2. Paralipomenon, Izajáš, Římanům 

c) 1. Královská, Ţalmy, Ozeáš, Marek, Judův 

d) Exodus, Přísloví, Ţidům, Ámos, Zjevení 

 

8. Co v překladu znamená jméno Immanuel  

a) Zápasí Bůh 

b) S námi Bůh 

c) Bůh odpouští  

 

9. Spoj manţelské páry.  

a) David   Sipora 

b) Ananiáš   Bat-šeba 

c) Abrahám   Eva 

d) Mojţíš   Safira   

e) Adam    Sára 

 

10. Která událost bývá označována jako předobraz křtu? 

a) Očištění Námana od malomocenství poté, co vstoupil do Jordánu 

b) Přechod přes moře po útěku z Egypta 

c) Objevení se duhy po skončení potopy  



11. Kde se nyní nachází schrána smlouvy, která se dříve nacházela v Jeruzalémském chrámu? 

a) Ztratila se při dobytí chrámu Babyloňany 

b) Je uloţena v Izraelském národním muzeu 

c) Je ukryta ve skalní skrýši, kde o ni pečují levité.  

 

12. Co, nebo kdo je Hagar? 

a) Mořská řasa, ze které se vytváří rosol 

b) Město na jihovýchodě Babylonu 

c) Otrokyně, která dala Abrahamovi syna 

 

13. Napiš zkomolená jména z Nového zákona správně.  

TABLĚAŢ - …………………………………….. 

RALIPISC - …………………………………… 

FASARI - ………………………………………. 

 

14. Které z následujících biblických jmen nepatří do Starého zákona? 

a) Jonáš 

b) Štěpán 

c) Eliáš 

d) Ester 

 

15. Kdo je podle knihy Zjevení jejím autorem? 

a) Jan 

b) Pavel 

c) Petr 

 

16. Označ, na které historické události navazují knihy Ezdráš a Nehemjáš: 

a) náboţenská reforma krále Jóšijáše, 

b) odvlečení Ţidů do babylonského zajetí a jejich následné propuštění, 

c) ovládnutí severního Izraele Asyřany. 

 

17. Které z následujících izraelských měst se nacházelo nejseverněji? 

a) Jericho 

b) Beer-šeba 

c) Samaří 

 

18. V podobenství o ztracené minci (Lk 15,8-10) ztratila ţena jednu z kolika a jakých mincí? 

a) 5 zlatých 

b) 10 stříbrných 

c) 20 měděných 

d) 100 bronzových 

 

19. Vyjmenuj první tři krále, kteří kralovali nad domem Izraelským i Judským. 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

20. Jak se jmenovaly sestry Lazara, kterého Jeţíš vzkřísil z mrtvých?  

 

 

______________________________________________________________________ 


