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Prijímacie skúšky z rímskokatolíckeho náboženstva 

3. 6. 2008                                                Kód žiaka: 
 

1. Pozorne si pozri obrázok. Chlapec na obrázku, sediaci na vyschnutej studni, mal otca Jakuba a jedenásť 
bratov. Raz svojim bratom povedal: „Snívalo sa mi, že sme 
viazali snopy na poli. Môj snop stál a vaše snopy sa 
klaňali môjmu snopu.“ Bratia sa naňho osopili a pýtali sa: 
„Vari chceš byť naším kráľom, aby sme sa ti klaňali?“ 
Neskôr ho jeho bratia hodili do studne a potom predali do 
otroctva. Chlapec sa s karavánou, ktorá ho kúpila, dostal až do 
Egypta, kde sa stal správcom celej krajiny vďaka tomu, že vedel 
vyložiť faraónovi jeho sny. Chlapec sa volal:  

□ Jozef         □ Jakub □ Ruben          □ Putifár 

2. Modlitba Anjel Pána sa začína slovami: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“  a pokračuje: 

□ a ona počala z Ducha Svätého     □ hľa služobnica Pána      □ posväť sa meno tvoje                                 
□ a odpusť nám naše viny 

3. Predmet na obrázku bežne nazývame:  

 □ náramok    □ ruženec    □ náhrdelník    □ šperk 

 

4. Siedme Božie prikázanie znie: □ nepokradneš     □ nezabiješ   □ nezosmilníš       

                                                                  □ cti otca svojho i matku svoju 

 5. Liturgický predmet na obrázku nazývame:      □ monštrancia   □ kalich □ ornát    □ paténa 

 

 

 

6. Po Zelenom štvrtku a Veľkom piatku nasleduje:              

□ fialová sobota   □ biela sobota    □ čierna sobota    □ Veľkonočná nedeľa 

7. Vianoce sú kresťanským sviatkom:        

□ narodenia Ježiša Krista   □ zimy     □ smrti  Ježiša Krista    □ nanebovstúpenia 

8. Súčasným pápežom je: □ Ján Pavol I    □ Pavol VI    □ Ján Pavol II   □ Benedikt XVI                    

9. Sväté písmo sa inak nazýva  aj: □ Korán      □ Biblia      □ Talmud    □ Dekalóg            

10. Koľko bolo apoštolov? □ desať       □ jedenásť □ tridsať        □ dvanásť                

11. Ako sa volal apoštol, ktorý Ježiša zradil? □ Peter    □ Judáš     □ Tomáš     □ Ján            

12. Ako sa volal apoštol, ktorý Ježiša trikrát zaprel? 

                                            □ Peter    □ Lukáš     □ Tomáš     □ Matúš 


