
B I B L E   A   M Y  2010-2011 

Základní kolo  – IV.kategorie 

 

 

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

 

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

 

1. První a druhou kapitolu knihy Genesis tvoří záznam popisující stvoření kosmu, jehoţ jednotlivé fáze jsou vţdy 

ohraničeny večerem a jitrem kaţdého dne. Napiš, v kolikátém dnu Bůh završil své stvořitelské dílo: 

 

……………………………………………….……. 

 

2. Přesmyčkou ve slově TÁNRIMASA získej název příslušníka národa, který sehrál pozitivní roli v jednom 

z Jeţíšových podobenství: 

 

…………….……………………………………… 

 

3. Sv. Pavel ve svém díle napsal list, v němţ podrobně vysvětluje svou teologii. Jedná se o list: 

a) Titovi 

b) Římanům 

c) Filomenovi 

 

4. Doplň chybějící písmena ve jméně otce apoštolů Jakuba a Jana: 

 

Z    .    .    .    d    .    u    . 

 

5. Mezi prvním a druhým sloupcem spoj starozákonní osoby, jeţ byly současníky: 

Izák  Saul 

Mojţíš  Abrahám 

David  Áron 

 

6. Ovládal král Saul město Jeruzalém? Odpověz ano/ne: ………………………. 

 

7. Za autora Listu Galatským je povaţován: 

a) Pavlův spolupracovník Barnabáš 

b) Pavel 

c) autorství listu není známo 

 

8. Uveď, jakým způsobem zemřel Jan Křtitel: 

 

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

 

9. Napiš, jak se jmenovaly (označovaly) osoby, které ve starozákonní době přinášely lidu Boţí poselství: 

 

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

 

10. Doplň chybějící text z první věty Prologu Janova evangelia: 

 

Na počátku bylo  . . . . . . . . . . . . . 

 

11. Z níţe uvedených knih Starého zákona podtrhni ty, které patří mezi tzv. básnické a poučné: 

 

Jozue  Přísloví  Job      Jonáš  Numeri 

 



12. Ve 12. kapitole Matoušova evangelia lze nalézt text, jenţ se týká sporů o dodrţování zákazu jakékoliv práce o 

ţidovské sobotě (šabat). Vyber z níţe uvedených tvrzení to, jeţ nejvíce odpovídá Jeţíšově interpretaci nařízení 

zákona vztahující se k sobotě: 

a) sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu; člověku tedy ani zákon nemůţe bránit, aby činil v sobotu 

dobro; 

b) kněţí porušují nařízení zákona tím, ţe v sobotu konají sluţbu v chrámě; tudíţ ani ostatní lid není vázán 

příslušnými nařízeními zákona; 

c) zákon je darem samotného Boha, který se zjevil Mojţíšovi na Sinaji; ten, kdo dodrţuje zákon, je zvláště o 

sabatu zahrnut pod zvláštní Boţí milost, tedy v tento den má všeho dostatek, nemusí nic konat; 
 

13. Josef, syn Jákobův, měl jednoho vlastního bratra. Jak se jmenoval? 

 

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

14. Vyber rok, v němţ Ţidé vyhlásili samostatný stát Izrael: 

a) 1923 

b) 1948 

c) 1967 
 

15. Uveď, které evangelium začíná Jeţíšovým rodokmenem, jeho narozením a klaněním mudrců: 

 

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

16. Který pohan byl pokřtěn jako první? Kdo ho pokřtil? 

a) Kornelius, Petr 

b) Etiopský komoří, Filip 

c) Filemon, Pavel 
 

17. Jak se Jeţíš dívá na manţelství? 

a) Je lépe zůstat svobodný. 

b) Je moţné vystavit rozlukový lístek. 

c) Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. 
 

18. Doplň chybějící jméno manţelů, které Pavel závěrem svého dopisu církevní obci v Římě pozdravuje: 

 

Priska  a  ..................................................... 
 

19. Apoštol Pavel má v Novém zákoně výjimečné postavení. Nepatřil mezi učedníky, a přece se mu říká apoštol. 

V Novém zákoně má také nejvíce knih. Proč? 

a) Patřil mezi nejaktivnější apoštoly, přicházel s novými přístupy a myšlenkami. 

b) Byl ze všech apoštolů nejvzdělanější; byl ochoten změnit svůj názor, kdyţ zjistil, ţe se mýlí. 

c) Byl věrný Bohu a vţdy se snaţil jednat v souladu se svým svědomím. 
 

20. Vstoupil Mojţíš do zaslíbené země? (odpověz ano/ne):    ……………............... 

 

21. Co Bible říká o tom, kdy nastane konec světa? : 

a) Konec světa nastane 21.12.2012.  

b) O tom dni ví jenom Otec. 

c) O konci světa se nepíše a ani se neočekává. 
 

22. Napiš, kdo pomazal prvního ţidovského krále Saula: 

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

23. Z níţe uvedených jmen podtrhni to, jeţ nepatří mezi proroky: 

 

Ámos Ageus Jonáš Sofonjáš     Nehemjáš     Zacharjáš    Micheáš 

 

24. Označ, ve kterém roce byl zničen druhý ţidovský chrám: 

a) 70 po Kr. 

b) 45 po Kr. 

c) 586 př. Kr.       


