
  Kategorie C 
  2. kolo – Nehemjáš – kviz 
 

1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalém ě se Nehemjáš vydal  
na obhlídku m ěsta. Vyjel 
a) v noci 
b) na svém věrném velbloudovi 
c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 

 
2) Kolik lidí bylo na stráži, když se stav ěly hradby Jeruzaléma? 

a) polovina 
b) přesně 158 
c) všichni bojeschopní muži Neh 4, 10 

 
3) Místodržitelé, kte ří byli v Jeruzalém ě před Nehemjášem 

a) uctívali víno jako posvátný nápoj 
b) vymáhali víno na těch, co v Jeruzalémě bydleli 
c) nikdy víno nepili Neh 5, 15 

 
4) Nehemjášovi nep řátelé na řkli Nehemjáše, že 

a) pomýšlí na vzpouru a chce se stát králem  
b) na stavbu bran ukradl královské dřevo 
c) sám si žije v ústraní a lidé musí pracovat na hradbách 
 Neh 6, 6 

 
5) Nehemjáš dbal na to, aby lidé drželi i den odpo činku.  

Lidé toto rozhodnutí 
a) dodržovali a Bůh jim za to žehnal 
b) ale neslyšeli, tak ho nemohli dodržovat 
c) nedodržovali a Nehemjáš se na ně zlobil Neh 13, 15 

 
6) Opravy m ěsta probíhaly podle p řesného plánu a to 

a) kněží opravovali chrám, ostatní muži hradby a ženy  
se staraly o obživu 

b) každý opravoval před svým domem 
c) všichni starší 15-ti let opravovali vše podle každodenního  

příkazu Neh 3 kap. 
 
7) Když byly hradby hotové, shromáždil se všechen l id  

na prostranství p řed Vodní branou, aby 
a) sestavili novou armádu 
b) společně četli z knih Mojžíšových 
c) zvolili krále Neh 8, 1 
 

8) Jak se jmenoval kn ěz, který p řinesl knihy Mojžíšova  
zákona? 
a) Élí 
b) Jóšafat 
c) Ezdráš Neh 8, 1 

 
 

 

 

 

 

 

 



Kategorie C 
2. kolo - Nehemjáš – dopl ňovačka 

 

1) Čtení Mojžíšových knih p řipomn ělo lidem jednoho muže, se kterým B ůh 
uzavřel smlouvu, že mnohá území jeho nep řátel dá jeho potomk ům.  
Jak se jmenoval ten muž? Neh 9, 8 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
2) Při čtení Mojžíšových knih se lidé dozv ěděli, že Bůh na poušti Izraelity 

opustil. Je to pravda? Neh 9, 19 
 

ANO / NE 
 
 
3) Proč Bůh vydal p ředky t ěch, co obnovovali Jeruzalém do rukou nep řátel?  
  Neh 9, 30 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
4) Stavěli Izraelci hradby pod vedením Nehemjáše déle než d va měsíce? 
  Neh 6, 15 
 

ANO / NE 
 
 
5) Jak je možné, že tolik lidí mohlo slyšet čtení knih Mojžíšových a zárove ň 

vidět toho, kdo p ředčítal? Neh 8, 4 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
6) Izrael se za dn ů Nehemjáše nestaral o pot řeby kn ěží a zpěváků a ti si museli 

na své živobytí vyd ělávat. Je to pravda?  Neh 12, 47 
 

ANO / NE 
 
 
7) Nehemjáš n ěkterým muž ům zlo řečil, bil je a rval je za vousy. Pro č to dělal?  
  Neh 13, 23 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
8) Znesvěcoval n ěkdo po slibu obnovujícím smlouvu s Hospodinem den 

odpo činku? Neh 13, 15 
 

ANO / NE 
 



Kategorie C 
2. kolo – Marek – kviz 

 

1) Město Nazaret leží 
 a) v Galileji  
 b) v Egyptě 
 c) v Samaří Mk 1, 9 

 
2) U kterého mo ře povolal Pán Ježíš první  

učedníky? 
 a) u Galilejského 
 b) u Baltského 
 c) u Rákosového Mk 1.16 
 
3) Jaký d ům, jaké království nem ůže obstát? 
 a) sjednocený (é) 
 b) vnitřně rozdělený (é) 
 c) je to úplně jedno Mk 3, 24-25 
 
4) Když se Ježíš ptal, za koho jej lidé pokládají, co mu Petr odpov ěděl? 
 a) „Ty jsi Mesiáš.“ 
 b) „Ty jsi ten, o kom píše Šalamoun v knize Přísloví.“ 
 c) „Pokládají tě za sektáře, ale já vím, že jsi prorok.“ Mk 8, 29 

 
5) Ježíš vyhnal prodava če z nádvo ří chrámu a řekl: „M ůj dům bude zván 

a) „má svatyně“ 
b) „dům oddělený pro mé kněze“ 
c) „dům modlitby pro všechny národy“ Mk 11, 17 

 
6) Pán Ježíš nasytil zástup p ěti tisíc ů. Z kolika chleb ů a ryb tento zázrak u činil 

a kolik koš ů úlomk ů ještě zbylo? 
 a) 2 chleby, 5 ryb, 12 košů úlomků zbylo 
 b) 5 chlebů, 2 ryby, 12 košů zbylo 
 c) 5 chlebů, 2 ryby, 10 košů zbylo Mk 6, 38; 43 
 
7) Jednou p řišli za Ježíšem saduceové s otázkou, komu bude pa řit po 

vzkříšení žena, která si vzala za manžely postupn ě 7 brat ří? Víš, co jim 
odpov ěděl? 
a) Bude patřit tomu z bratří, který byl jejím manželem jako první. 
b) Mýlíte se! Neznáte písma ani moc Boží! Když lidé vstanou z mrtvých, nežení 

se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. 
c) Bude patřit tomu, kdo z bratří byl jejím manželem jako poslední. Mk 12, 24-25 

 
8) Co znamená výrok, který zvolal Ježíš z k říže „Eloi, Eloi, lema sebachtani“?  

 a) volal Eliáše 
 b) Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí 
 c) Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Mk 15, 34 

 
 
 
 

 



Kategorie C 
2. kolo – Marek – dopl ňovačka 

 

1) Jan K řtitel pojídal dobroty, které by nevym ěnil ani za hranolky s ke čupem. 
Víš, které to byly?  Mk 1, 6 

______________________________ 
 

______________________________ 
 
2) Kteří lidé stále sledovali Ježíše a čekali, až ud ělá něco „nedovoleného“,  

aby ho mohli odsoudit?  (Jak se jim říkalo?) Mk 2, 6; 3, 2-6 
 

______________________________ 
 
3) Doplň chyb ějící slova Ježíšova výroku : Mk 2,17 
 

„Lékaře nepotřebují  ___________________ , ale ___________________ .“ 
 
„Nepřišel jsem pozvat___________________ , ale ___________________ .“ 

 
4) K zrnu jaké rostliny je p řipodobn ěno Boží království?  (je malé, ale potom 

přerůstá všechny byliny) Mk 4, 31-32 
 

______________________________ 
 
5) Jak se jmenoval p ředstavený synagógy, jehož dvanáctiletou dceru  

Ježíš vzk řísil z mrtvých?  Mk 5, 22 
 

______________________________ 
 
6) Po kolika vysílal Pán Ježíš u čedníky, aby volali k pokání, vymítali démony  

a uzdravovali nemocné?  Mk 6, 7 
 

______________________________ 
 
7) Která dv ě přikázání jsou nejv ětší? Napiš je celá! Mk 12, 29-31 
 
Miluj  ______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
8) Jaký p říkaz dal Pán Ježíš u čedníkům, než šel do nebe?  Doplň chybějící slova:  

 
„_________________ do celého světa a _________________  ________________
  
všemu stvoření. Kdo ________________ a přijme křest, bude ________________ .“ 
 
  Mk 16, 15-16 
 
 
 



Kategorie C 
2. kolo – Efezským – kviz  

 

1) List Efezským najdete v Novém zákon ě mezi listy 
a) Galatským a Filipským 
b) Korintským a Galatským 
c) hned po Skutcích 

 
2) Ježíš nás vyvolil, abychom  

a) byli svatí a bez poskvrny 
b) volali národy k pokání 
c) byli hodni toho stát se učedníky Ef 1, 4 

 
3) Pavel se modlil, aby B ůh dal Efezským 

a) dostatek jídla, byl totiž zrovna hladomor 
b) ducha moudrosti 
c) obstát a odvrátit se od Efezské Artemis Ef 1, 17 

 
4) K čemu jsme podle Efezským 2.10 stvo řeni? 

a) abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil 
b) k vítězství nad hříchem 
c) k tomu, abychom se naučili poznávat dobré a zlé 

 
5) Může pro nás B ůh učinit víc, než za č prosíme?  

a) ne – to, co dostaneme, záleží jenom na naší víře 
b) ano, ale jenom těm, kteří jsou pokřtění Duchem svatým 
c) ano Ef 3, 20 

 
6) Kde psal Pavel tento list? 

a) na lodi, když se plavil do Říma 
b) ve vězení 
c) v Jeruzalémě Ef 4, 1 

 
7) Pavel o Ježíši píše 

a) vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary učedníkům 
b) vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem 
c) vystoupil vzhůru, aby seslal svého Ducha na dvanáct učedníků Ef 4, 8 

 
8) Starý zp ůsob života hyne 

a) pro nedostatek lásky 
b) jenom tam, kde je lenost 
c) klamnými vášněmi Ef 4, 22 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kategorie C 
2. kolo – Efezským – dopl ňovačka 

 

1) Pavel píše, že Kristus dal lidem dary. Jaké? Dop lň: 
 

„Jedny povolal za _____________________, jiné za _____________________,  
 
jiné za _____________________, jiné za _____________________  
 
a ____________________ .“ Ef 4, 11-12 

 
 
2) Může znovuzrozený k řesťan zarmoutit Ducha Božího? Ef 4, 30 
 

ANO / NE 
 
3) Pavel nabádá muže, aby ve zcela ur čitý den svého života opustili rodi če. 

Kdy? Ef 5, 31 
 

_______________________________________________________________ 
 
4) Doplň: „V Ježíši jsme vykoupeni jeho ________________________ a naše  
 

________________________ jsou nám odpuštěny pro přebohatou  
 
________________________.“ Ef 1, 7 

 
 
5) Kdo je v Pavlov ě přirovnání hlavou církve? 
 
________________________ Ef 4, 15 
 
 
6) Kdo je v Pavlov ě přirovnání t ělem Kristovým?  
 
________________________ Ef 4, 16 
 
 
7) Kdo je vládcem t ěch, kte ří vzdorují Bohu?   
 
________________________ Ef 2, 2 
 
 
8) Kde Ježíš usmí řil nep řátelství Žid ů a pohan ů? 
 
________________________ Ef 2,16 
 
 
9) Doplň: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti (komu nebo 

čemu?) Ef 6,12 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 


