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1. Z jakého rodu byla sv. Anežka česká? 
a) Přemyslovců 
b) Lucemburků 
c) Jagellonců 
d) Habsburků  
 
2. Kdo byl prvním československým prezidentem po Únoru 1948? 
a) T.G.Masaryk 
b) E. Beneš 
c) K. Gottwald 
d) L. Svoboda 
 
3. Kníže Václav byl zavražděn 
a) ve Staré Boleslavi 
b) na Tetíně 
c) v Olomouci 
d) v Kutné hoře 
 
4. Ve které biblické knize se píše o smrti Josefa a Marie ? 
a) v knize Zjevení 
b) v Lukášově evangeliu 
c) v žádné 
d) ve Skutcích apoštolských 
 
5. Původní význam slova eucharistie je 
a) mše 
b) díkůvzdání 
c) sjednocení 
d) bohoslužba 
 
6. Ekumenické hnutí odvozuje svůj název od řeckého slova s významem: 
a) království boží 
b) obydlená země 
c) sjednocení 
d) společenství církví 
 
7. Společným posvátným městem judaismu, křesťanství a islámu je:  
a) Řím  
b) Jeruzalém  
c) Nazaret  
 
8. Nejdůležitějšími vyznáními víry (symbola) jsou:  
a) kříž a otčenáš  
b) apoštolské a nicejsko-cařihradské vyznání víry  
c) Katechismus katolické církve  
 
9. Iniciační svátosti jsou:  
a) křest, biřmování, kněžství  
b) křest, biřmování, Eucharistie  
c) křest, kněžství, manželství  
 
10. Označení Kristus (v řečtině „Christos“) má stejný význam jako hebrejský titul:  
a) Mesiáš  
b) Caddík  
c) Adonaj  



 
11. Je-li hudební skladba označena jako rekviem, je to:  
a) skladba na texty pohřební mše  
b) slavnostní hudba ke korunovaci krále  
c) čtyřvětá sonáta  
 
12. Českými nositeli Nobelovy ceny jsou:  
a) básník Nezval a chemik Heyrovský  
b) básník Seifert a chemik Heyrovský  
c) skladatel Dvořák a básník Seifert  
 
13. Velehrad na Moravě je důležitým střediskem :  
a) moravského vinařství  
b) výroby krajek  
c) cyrilometodějské tradice 
 
14. Svatý Václav byl zavražděn:  
a) na Pražském hradě  
b) ve Staré Boleslavi  
c) na Budči  
 
15. Josef Dobrovský byl:  
a) katolický kněz  
b) luterský pastor  
c) židovský rabín  
 
16. Hlavní působiště sv. Františka Assisi leží:  
a) ve Francii  
b) na Balkáně  
c) v Itálii 
 
17. Mezi synoptická evangelia nepatří:  
a) evangelium podle Jana  
b) evangelium podle Lukáše  
c) evangelium podle Marka  
 
18. Druhý vatikánský koncil se konal v letech:  
a) 1962-1965  
b) 1958-1969  
c) 1948-1951  
 
19. Svátost pomazání nemocných může v nebezpečí smrti udělit:  
a) kterýkoli křesťan, který je nablízku  
b) jáhen, kněz a biskup  
c) pouze kněz a biskup  
 
20. Anežka Česká byla oficiálně prohlášena za svatou:  
a) v 19. století hned po 1. vatikánském koncilu  
b) v roce 1989  
c) v roce 1968  
 
21. Zkušenost lásky jako „agapé“ v křesťanském pojetí znamená:  
a) zakusit Boží lásku zcela se darující  
b) zakusit první zamilovaní do osoby druhého pohlaví  
c) zakusit lásku k vlasti  
 
22. Smyslem „duchovního života“ v křesťanství je:  
a) osvobodit duši od těla, které se k duši připojilo hříchem;  
b) život v Duchu a s Duchem svatým  
c) navození příjemného pocitu meditací  



 
23. Adventní doba vždycky začíná:  
a) 1. prosince  
b) o svátku sv. Mikuláše  
c) o první adventní neděli  
 
24. Mezi knihy užívané přímo při liturgii nepatří:  
a) misál  
b) kodex kanonického práva  
c) lekcionář  
 
25.  Při epileptickém záchvatu provedeme 
a) nepřímou srdeční masáž 
b) nehýbeme s pacientem, odstraníme z okolí nebezpečné předměty a vyčkáme na ústup potíží, případně zavoláme 
pomoc 
c) dáme nemocnému najíst a napít 
d) uložení do stabilizované polohy a vyčkáme na ústup potíží, případně zavoláme pomoc 
 
26. Adrenalin  je 
a) enzym 
b) vitamin 
c) bílkovina 
d) hormon 
 
27. Hipoterapie je 
a) léčebný postup, který využívá pozitivního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a 
cvičeného psa 
b) léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské 
psychiky a mezilidských vztahů 
c) léčebný postup využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek 
d) léčba prací 
 
28. Penologie je 
a/ středověká příručka pro zpovědníky 
b/ obor práva věnující se zločinu 
c/ nauka o výkonu trestu 
d/ název pro prvních pět knih bible 
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