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Jméno a příjmení …………………………..……………………………… Počet bodů ………………………….. 
 

V následujícím testu zakroužkuj vždy jednu ze tří nabízených variant. K ní je připojeno písmeno, které připiš 

dolů do rámečku. Jakmile zapíšeš všechna písmena do tajenky a rozluštíš ji, odevzdej práci porotě. 

Tajenka nemusí dávat logický smysl. Při práci můžeš použít biblický atlas. 

 

1) Co bylo obsahem smlouvy mezi Hospodinem a Abrahámem? 

a) Desatero a bohoslužebný řád pro přinášení obětí.   K 

b) Příslib početného potomstva a vlastnictví zaslíbené země  A  

c) Duha a příslib, že Bůh nesešle na lidi tak velkou zkázu.  J 

 

2) Ježíš si vybral 12 spolupracovníků – apoštolů. Po smrti Jidáše byl losem vybrán jako dvanáctý apoštol: 

a) Matěj        I 

b) Barnabáš       R 

c) Lukáš         Á 

 

3) První příběh v Bibli pojednává o: 

a) potopě světa       J  

b) Kainovi a Abelovi      I 

c) stvoření světa a člověka Bohem     R 

 

4) Ježíš se narodil za vlády císaře Augusta. V jaké říši císař Augustus vládl? 

a) Babylónské              S  

b) Perské        B 

c) Římské         D 

  

5) Který živočich byl podle Bible nejlstivější? 

a) holubice        T 

b) had        N 

c) lev        E 

 

6) V jakém městě byl vězněn pro svou víru apoštol národů Pavel z Tarzu? 

a) v New Yorku       J 

b) v Konstantinopoli (Cařihradu)     M 

c) v Římě        A                       

   

7) Porovnej vzdálenosti mezi třemi místy spojenými s Ježíšovým životem:  

a) Z Betléma je přibližně stejně daleko do Egypta i do Jeruzaléma. B  

b) Z Betléma je blíž do Egypta než do Jeruzaléma.    J  

c) Z Betléma je blíž do Jeruzaléma než do Egypta.   X 

 

8) Proč Hospodin potrestal lidstvo potopou? 

a) Protože se mezi lidmi šířila špatnost a násilí.   E  

b) Protože chtěl zjistit, zda někdo z lidí tuto zkázu přežije.  M 

c) Protože si to lidé přáli.      L 

 

9) Na kterou světovou stranu ležela od města Uru, odkud vyšel Abrahám, zaslíbená země Kanaán?  

a) na západ       L 

b) na jih         E 

c) na východ       Ž   

 

10) Kdo komu řekl: „Udělej si archu z goferového dřeva.“ 

a) Bůh Ježíši       F  

b) Bůh Abrahámovi       O 

c) Bůh Noemovi                  A                  
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11) S jakou otázkou poslal Jan Křtitel k Ježíši dva učedníky? 

a)    zda je zakladatelem křesťanství     S 

b)  zda je skutečně izraelským králem   .  V  

c)  zda je skutečně zaslíbeným Mesiášem    A 

 

12) Babylonská věž byla podle Bible postavena jako: 

a)  symbol pokory a skromnosti lidí      I 

b)  projev velké lidské pýchy       K 

c)  hrobka pro babylonského krále     Á 

 

13) Když anděl oznamoval pastýřům narození dítěte, řekl jim jako první slova: 

a)  „Mám pro vás velkou novinu.“     J  

b)  „Narodil se Ježíš.“      L 

c)  „Nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost.“   I 

 

14) Kdy v kalendáři slavíme svátek Adama a Evy? 

a) 6. 12.               S  

b)  24. 12.        N 

c)  26. 12.         O 

  

15) Abrahám zemřel stár a sytý dnů. Kolik mu bylo let? 

a)  85        Á 

b)  741        N 

c)  175        O 

 

16) Jaké biblické jméno je ukryto v přesmyčce JOBKÁ? 

a)  Kájob        J 

b)  Jákob        L 

c)  Boják        A                       

   

17) Ábel byl povoláním.  

a)  zemědělec       B  

b)  pastýř         A  

c)  tesař        R 

 

18) Při potopě světa pršelo: 

a)  40 dní        S  

b)  12 dní        E 

c)  7 dní        L 

 

19) Jménem patriarchy Noema se nazývá jeden ze současných sdělovacích prostředků: 

a)  křesťanské rádio       L 

b)  křesťanská televize      E 

c)  křesťanský týdeník      Ž   

 

20) Který z patriarchů před potopou žil 365 let, chodil s Bohem a Bůh si ho vzal s sebou? 

a) Mahalel        A  

b)  Henoch        T 

c)  Jered                   Í                  
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