
BO 2019: Školské kolo 
 

1. 1 KNIHA KRÁĽOV: 

Ako dlho Dávid kraľoval nad Izraelom? 

a) 40 rokov 

b) 33 rokov 

c) 7 rokov 

 

2. Prečo ľud po nástupe Šalamúna stále 

obetoval na výšinách? 

a) lebo to prebral od pôvodných obyvateľov 

b) lebo až po tieto dni nebol postavený dom 

Pánovmu menu 

c) lebo im to nezakázal 

 

3. Čo malo byť darom od Pána pre Šalamúna 

podľa jeho žiadosti? 

a) bohatstvo 

b) pozorné srdce 

c) dlhý vek 

 

4. Šalamún urobil múdry rozsudok nad... 

a) dvoma nevieskami a dieťaťom 

b) nad Adoniášom, ktorý sa chcel stať kráľom 

c) nad Semeiom, ktorý pokoril jeho otca 

Dávida 

 

5. Ako prišlo dieťa o život v dome neviestok? 

a) priľahla ho matka 

b) priľahla ho druhá nevieska 

c) zadusilo sa samo 

 

6. Čo bolo úlohou Šalamúnových správcov? 

a) starať sa o kráľovskú pokladnicu 

b) zásobovali kráľa a jeho dom 

c) mať dozor nad kňazmi v chráme 

 

7. Koľko rokov stavali jeruzalemský chrám? 

a) 5 rokov 

b) 7 rokov 

c) 40 rokov 

 

8. Kto prišiel skúšať Šalamúna svojimi 

hádankami? 

a) Kráľ Hiram z Týru 

b) Kráľovná Sáby 

c) Faraón 

 

9. Z čoho bol urobený Šalamúnov trón? 

a) z ebenového dreva a obtiahol ho čistým 

zlatom 

b) zo slonoviny a obtiahol ho čistým zlatom 

c) zo slonoviny a obtiahol ho čistým 

striebrom 

 

10. Čo urobil Šalamún v starobe a Pánovi sa 

to nepáčilo? 

a) uctieval si bohov svojich cudzineckých 

žien 

b) prelial veľmi veľa krvi 

c) jeho srdce sa odvrátilo od Pána a začal 

lipnúť na svojom bohatstve a múdrosti 

 

11. Ako dlho kraľoval Šalamún nad Izraelom? 

a) 20 rokov 

b) 30 rokov 

c) 40 rokov 

 

12. Kto nastúpil na trón namiesto Šalamúna? 

a) Jeroboam 

b) Roboam 

c) Sesak 

 

13. Kto sa stal kráľom nad 10 kmeňmi 

Izraela? 

a) Jeroboam 

b) Sesak 

c) Roboam 

 

14. Ktorí králi robili, "čo sa páči Pánovi"? 

a) Roboam a Jeroboam 

b) Asa a Jozafat 

c) Amri a Achab 

 

15. Ako sa volal prorok, ktorý napomínal 

izraelského kráľa Achaba, jeho ženu Jezabel a 

na jeho slovo nepršalo v krajine 2 roky? 

a) Eliáš 

b) Elizeus 

c) Elimelech 

 

16. Ako sa volala hora, na ktorej Eliáš 

obetoval býčka Pánovi? 

a) Tábor 

b) Horeb 

c) Karmel 

 

17. KNIHA RÚT 

Ako sa volalo mesto, z ktorého sa vysťahoval 

Elimelech? 

a) Jeruzalem 

b) Nazaret 

c) Betlehem 



 

18. Z akého národa si zobrali Noemini 

synovia manželky? 

a) Moab 

b) Egypt 

c) Babylon 

 

 

19. Ako sa volali Noemine nevesty? 

a) Lia a Ráchel 

b) Sára a Rebeka 

c) Orfa a Rút 

 

20. Ako sa volal Noemin zámožný príbuzný? 

a) Elimelech 

b) Dávid 

c) Bóz 

 

21. Čo robila Rút na poli? 

a) zbierala klásky 

b) zbierala kamene 

c) zbierala snopy 

 

22. Kde rokoval Bóz s príbuzným? 

a) v mestských hradbách 

b) v mestskej bráne 

c) v strážnej veži 

 

23. Ako sa volal syn, ktorého porodila Rút 

Bózovi? 

a) Obed 

b) Jesse 

c) Izai 

 

24. Čím končí kniha Rút? 

a) svadbou Bóza a Rút 

b) Fáresovým rodostromom 

c) smrťou Bóza a Rút 

 

25. Na aký židovský sviatok sa čítala Kniha 

Rút? 

a) sviatok stánkov 

b) sviatok Purím 

c) sviatok Týždňov – Pentakostes 

 

26. Aké je posolstvo Knihy Rút? 

a) bezvýhradná dôvera dvoch žien v Božiu 

pomoc; Rút je príkladom základných 

rodinných čností. 

b) odplata za ľudské činy; náuka o anjeloch; 

rodinný život 

c) o hriechu; o treste; o ľútosti a obrátení; o 

oslobodení. 

 

27. MATÚŠOVO EVANJELIUM: 

Čím začína Matúšovo evanjelium? 

a) Zachariášovou obetou 

b) narodením Ježiša Krista 

c) rodokmeňom Ježiša Krista 

 

28. Betlehem sa nachádzal: 

a) v Júdei 

b) v Samárii 

c) v Galilei 

 

29. Aké dary dali mudrci Ježišovi? 

a) zlato a kadidlo 

b) zlato, kadidlo a myrhu 

c) zlato, kadidlo a mitru 

 

30. Do ktorej krajiny ušiel Jozef s rodinou 

pred Herodesom? 

a) do Egypta 

b) do Moabska 

c) do Sýrie 

 

31. Ježiš učil v „Reči na hore“: 

a) blahoslavení plačúci, lebo oni uvidia Boha 

b) blahoslavení prenasledovaní pre 

spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo 

c) blahoslavení chudobní v duchu, lebo oni 

budú potešení 

 

32. Ktorých apoštolov Ježiš povolal, keď 

spúšťali siete, slovami: „Poďte za mnou a 

urobím z vás rybárov ľudí"? 

a) Šimona a jeho brata Ondreja 

b) Petra a Jána 

c) Ondreja a Jakuba 

 

33. Ako znie „zlaté pravidlo“? 

a) nehádžte svoje perly pred svine 

b) miluj Boha nadovšetko a blížneho ako seba 

samého 

c) čo chcete, aby robili ľudia vám, robte aj vy 

im 

 

34. Aké pôvodné povolania mal Matúš? 

a) žoldnier 

b) rybár 

c) mýtnik 

 



35. Aký hriech sa podľa Ježišových slov 

neodpustí? 

a) vražda detí 

b) rúhanie proti Synovi človeka 

c) rúhanie proti Duchu Svätému 

 

36. Ktorí z apoštolov boli prítomní pri 

Ježišovom premenení? 

a) Peter, Jakub Zebedejov a Ján 

b) Peter a Ján 

c) Peter, Jakub Alfejov a Ján 

 

37. Ako sa volalo mesto, do ktorého 

vystupoval Ježiš na osliatku a zástupy ho 

vítali a volali „Hosana“? 

a) Nazaret 

b) Jeruzalem 

c) Betfage 

 

38. Čo povedal Ježiš o konci sveta a poslednej 

hodine, že kto o nej vie? 

a) ani anjeli, ani Syn, iba Otec 

b) iba Otec a Syn človeka 

c) iba Otec, Syn a Duch Svätý 

 

39. Čo povedal v podobenstve "O talentoch" 

pán sluhovi, ktorý zverený talent ukryl v 

zemi? 

a) dobrý a statočný sluha 

b) zlý a lenivý sluha 

c) usilovný a verný sluha 

 

40. Na akú horu vyšiel Ježiš s učeníkmi po 

poslednej večeri? 

a) Tábor 

b) Olivová hora 

c) Lebka 

 

41. Aké znamenie dal Judáš pri zajatí, že je to 

Ježiš? 

a) objal Ježiša 

b) udrel Ježiša po tvári 

c) pobozkal Ježiša 

 

42. Čo urobil Peter, keď zaprel Ježiša? 

a) horko zaplakal 

b) chcel si zobrať život 

c) podplatil vojakov a ušiel 

 

43. Ako sa volal muž, ktorého prepustili 

namiesto Ježiša? 

a) Barabáš 

b) Barnabáš 

c) Barsabáš 

 

44. Ako znel nápis nad hlavou s označením 

viny? 

a) Ježiš Nazaretský, Rehabilitovaný 

Jeruzalemčan 

b) Ježiš Nazaretský Boží Syn 

c) Toto je Ježiš, židovský kráľ 

 

45. Kto požiadal Piláta o Ježišovo telo? 

a) Nikodém, farizej 

b) Ján, apoštol 

c) Jozef z Arimatie 

 

46. Čo kázal Ježiš ženám po zmŕtvychvstaní, 

aby oznámili učeníkom? 

a) že ho uvidia v Galilei 

b) aby šli do Emauz 

c) aby sa neukazovali 

 

47. Akú moc dal Ježiš apoštolom po 

zmŕtvychvstaní? 

a) učiť a krstiť 

b) sobášiť 

c) pochovávať 

 

48. Koľko kapitol má Matúšovo evanjelium? 

a) 28 

b) 16 

c) 21 

 

49. Čo znamená meno Matúš? 

a) "miláčik Pána" 

b) "môj kráľ je Boh" 

c) „dar Jahveho“ 

 

50. Komu bolo pôvodne určené evanjelium 

podľa Matúša? 

a) pre pohanov v Ríme 

b) pre kresťanov zo židovstva v Sýrii alebo v 

Palestíne 

c) pre kresťanov v Rímskej ríši 

 



----------Kľúč---------- 

 

1. (a)  

2. (b)  

3. (b)  

4. (a)  

5. (a)  

6. (b)  

7. (b)  

8. (b)  

9. (b)  

10. (a)  

11. (c)  

12. (b)  

13. (a)  

14. (b)  

15. (a)  

16. (c)  

17. (c)  

18. (a)  

19. (c)  

20. (c)  

21. (a)  

22. (b)  

23. (a)  

24. (b)  

25. (c)  

26. (a)  

27. (c)  

28. (a)  

29. (b)  

30. (a)  

31. (b)  

32. (a)  

33. (c)  

34. (c)  

35. (c)  

36. (a)  

37. (b)  

38. (a)  

39. (b)  

40. (b)  

41. (c)  

42. (a)  

43. (a)  

44. (c)  

45. (c)  

46. (a)  

47. (a)  

48. (a)  

49. (c)  

50. (b) 


