
Test – 14. 5. 2020: 

Předškoláci – 2. třída: 

1. Kolik má Pán Ježíš kamarádů? 

a. Žádného. 

b. Všichni andělé a lidé, kteří nejsou v pekle mohou být přátelé Pána Ježíše. 

c. Vybral si 100 kamarádů mezi lidmi.  

d. Jen 2 – Bůh Otec a Duch sv. Nikoho dalšího Pán Ježíš rád nemá. 

 

2. Kolik si Pán Ježíš vybral apoštolů? 

a. 7 

b. 2 

c. 40 

d. 12 

 

3. Kolik apoštolů ho zradilo? 

a. Žádný. 

b. Jeden. 

c. Všichni. 

d. Pět. 

 

4. Jména apoštola nebo apoštolů, kteří Pána Ježíše zradili? 

a. Jonáš, Petr a Pavel 

b. Jonáš Iškariotský 

c. Jidáš Iškariotský 

d. Kuba Makabejský 

 

5. Jak se jmenoval apoštol „náhradník“ nebo apoštolové „náhradníci“ za zrádce? 

a. Jára Cimrman, Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák 

b. Matouš 

c. Matěj 

d. Matla 

 

3. třída – 5. třída: 

6. Dva evangelisté byli také apoštolové, kteří to byli? 

a. Petr a Pavel 

b. Matouš a Jan  

c. Marek a Lukáš 

d. Lukáš a Jan 

  



7. Skoro všichni apoštolové zamřeli mučednickou smrtí. Přirozenou smrtí zemřel pouze 

apoštol: 

a. Juda Tadeáš 

b. Tomáš 

c. Jakub (Zebedeův) 

d. Jan (Zebedeův) 

 

8. Jak se původně jmenoval apoštol Petr? 

a. Simeón 

b. Izrael 

c. Šimon 

d. Natanael 

 

9. Kdo z apoštolů byl bratr apoštola Petra? 

a. Ondřej 

b. Pavel 

c. Aramis 

d. Filip 

  

10. Kdo z apoštolů byl starším bratrem apoštola Jana? 

a. Tomáš 

b. Matouš 

c. Matěj 

d. Jakub 

 

6. třída – 8. třída: 

Od 11. otázky může být správně více odpovědí anebo nemusí být správná žádná: 

11.  Kromě apoštolů vybral Pán Ježíš ještě další učedníky a těch bylo: 

a. 72 

b. 144 tisíc 

c. také 12 

d. nikde v evangeliích se o jejich počtu nepíše 

 

12. Co znamená slovo apoštol? 

a. Původně neúspěšný chovatel poštolek.  

b. Vyvolený 

c. Starší 

d. Poslaný  

 

 



13.  Podle kterých kritérií se vybíral nástupce za apoštola, který zradil? 

a. Někdo, kdo spolu s apoštoly chodil po celou dobu od Janova křtu. 

b. Kdo se může stát spolu s apoštoly svědkem Kristova zmrtvýchvstání. 

c. Někdo, kdo s Pánem Ježíšem vytrval a stál pod jeho křížem. 

d. Někdo, kdo se nedopustil hříchu. 

 

14.  Jak nakonec ze dvou kandidátů určili nástupce za apoštola, který zradil? 

a. Losovali. 

b. Modlili se. 

c. Rozhodl apoštol Petr. 

d. Hlasovali. 

 

15.  Který apoštol nebo apoštolové kromě Matěje ještě nepatřilo mezi původních 

Dvanáct? 

a. Filip 

b. Barnabáš 

c. Pavel 

d. Juda Jakubův 

 

9. třída – SŠ: 

16.  Jaké bylo vlastní jméno apoštola Bartoloměje? 

a. Šimon 

b. Tadeáš 

c. Natanael 

d. Gamaliel 

  

17.  Který apoštol má hrob v Santiago de Compostela? 

a. Jan 

b. Petr 

c. Jakub 

d. Šimon Kananejský 

 

18.  Co to je apoštolská posloupnost? 

a. Pořadí, ve kterém jsou uváděni apoštolové v seznamech apoštolů v evangeliích. 

b. Návaznost, ve které biskup je následníkem biskupů a kde toto následnictví sahá 

až k apoštolům. 

c. Posloupnost, ve které Pán Ježíš jednotlivé apoštoly povolával. 

d. Seznam apoštolů, kteří byli po sloupech rozmísťováni v kostelech a na náměstí. 

 

19.  Vyjmenuj původních Ježíšových Dvanáct (apoštolů): 


