
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvízové otázky k Evangeliu podle Matouše 

Připraveno v rámci duchovní přípravy na Světový den mládeže v Krakově v roce 2016. 

Pro Sekci pro mládež ČBK a signály.cz, z.s. sestavil R. Pavel Větrovec, Th.D,.S.S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 1: 

1. Támar byla snachou: 

a. Jákoba 

b. Josefa 

c. Judy 

d. Rúbena 

 

2. Moábka Rút byla Davidovou (myšlen král David): 

a. babičkou 

b. prababičkou 

c. pratetou 

d. nebyli příbuzní 

 

3. Azarjáš neboli Uziáš byl ve skutečnosti Jóramovým: 

a. synem 

b. vnukem 

c. prapravnukem 

d. prasynovcem 

 

4. Immanuel znamená: 

a. Bůh s námi 

b. Pán s tebou 

c. Bůh přichází 

d. Pán je spása 

 

5. Které tvrzení o pěstounu Josefovi NEPLATÍ: 

a. nevěřil snům 

b. byl muž spravedlivý 

c. mlčky a beze zbytku vykonal Boží vůli 

d. rozhodl se tajně s Marií rozejít 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 2: 

1. V Evangeliu podle Matouše NENÍ: 

a. řeč o mudrcích od východu 

b. zmínka o pastýřích 

c. útěk do Egypta 

d. vraždění nevinných chlapců do dvou let věku 

 

2. Prorocká zmínka o betlémě se nachází 

a. v Iz7 

b. v Oz 11 

c. v Mich 5 

d. v Dan 7 

 

3. Nad betlémskými dětmi naříká biblická matka: 

a. Ráchel v Rámě 

b. Sára v Beer-šebě 

c. Rebeka v Rámě 

d. Rút v Betlémě 

 

4. Osoby, které šly od východu za hvězdou, označuje řecký originál evangelia jako: 

a. krále – basileis 

b. mudrce – sofoi 

c. mágy – magoi 

d. hvězdopravce – chaldaioi 

 

5. Po návratu z Egypta se usadil Josef s Marií a Ježíšem 

a. v Jeruzalémě 

b. v Betlémě 

c. v Kafarnau 

d. v Nazaretě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 3: 

1. Rodiči Jana Křtitele byli: 

a. Jáchym a Anna 

b. Rút a Boaz 

c. Zachariáš a Alžběta 

d. Zachariáš a Marta 

 

2. Mt 3,3 cituje: 

a. tzv. prvního Izaiáše (z Jeruzaléma) 

b. Deuteroizaiáše 

c. Tritoizaiáše 

d. ve skutečnosti je tento text u Micheáše 

 

3. Abrahám je zmíněn v Mt 3,9 jako: 

a. otec víry 

b. otec Izmaela 

c. vlastník jeskyně v Makpele 

d. vlastník mnoha stád 

 

4. Jan křtil vodou, čím bude křtít mocnější, než on? 

a. Božím slovem 

b. tichostí a pokorou 

c. krví a vodou utrpení 

d. Duchem Svatým a ohněm 

 

5. Kdo viděl podle Mt 3,16 Ducha Božího jako holubici? 

a. všichni přítomní 

b. Ježíš 

c. Janovi učedníci 

d. evangelista Matouš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 4: 

1. Žalm citovaný v Mt 4,6: 

a. má číslo 90(89) a používá se v DMC pro ranní chvály v úterý 2. týdne 

b. má číslo 91(90) a používá se v DMC pro kompletář po 2. nedělních nešporách 

c. má číslo 92(91) a používá se v DMC pro modlitbu uprostřed dne ve čtvrtek 4. 

týdne 

d. má číslo 93(92) a používá se v DMC pro nešpory v pátek 3. týdne 

 

2. Ježíš trojí zkouškou porazil pokušení:  

a. touhy po konání zázraků, po vystoupení do výšin a po rozhledu ve světě 

b. touhy po změně světa, po pýše a penězích 

c. touhy po jídle, po pokoušení Boha a po chtivosti světské moci 

d. touhy po pohodlí, po ceremoniích v chrámě a po klanění se modlám 

 

3. Šimonův bratr se jmenoval: 

a. Ondřej a byl rybář 

b. Ondřej a byl celník 

c. Jakub a byl rybář 

d. Jan a byl tkalcem rybářských sítí 

 

4. Verše 15 a 16 citují: 

a. Iz 7 

b. Iz 8 

c. Iz 9  

d. Iz 11 

 

5. Ježíš uzdravoval na konci Mt 4: 

a. jen ty, kdo ústy vyznali víru v Něho 

b. všechny ty, které z víry přinesli jiní lidé nebo přišli za Ježíšem sami 

c. jen ty, kdo trpěli vybranými nemocemi (malomocenství, náměsíčnost atp.) 

d. jen ty, kdo patřili k lidu Izraele   

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 5: 

1. „Blahoslavenství“ se podle řeckého originálu označují jako: 

a. beatismy 

b. hagiismy 

c. makarismy 

d. paralelismy 

 

2. První blahoslavenství („chudí v duchu“) chválí: 

a. prosťáčky 

b. nelpící na bohatství 

c. lidi, kteří se nezatěžují duševní prací 

d. pokorné 

 

3. Ježíš říká: „Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale…“ 

a. doplnit 

b. splnit 

c. změnit 

d. dovršit 

 

4. „Kdo se na bratra hněvá, bude vydán…“ 

a. soudu 

b. radě 

c. ohnivému peklu 

d. do žaláře 

 

5. Starozákonní obdobu Mt 5,48 lze nalézt v: 

a. Gn 45,5 

b. Lv 19,2 

c. Dt 6,4 

d. Iz 7,14 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 6: 

1. Mt 6 doporučuje postupně: 

a. pokoru, mírnost a střídmost 

b. dobročinnost, modlitbu a půst 

c. almužnu, hlásání slova Božího a mocné činy 

d. veselou mysl, dary Ducha Svatého a společenství 

 

2. V modlitbě Páně je nejvíce slov věnováno: 

a. posvěcení Božího jména 

b. nástupu Božího království 

c. odpuštění 

d. oproštění od ďábla 

 

3. Člověk má podle Mt 6 dávat almužnu: 

a. často 

b. zjevně, aby dal ostatním dobrý příklad 

c. s radostí v srdci a s plným uvědoměním 

d. skrytě, aby levice nevěděla, co činí pravice 

 

4. Polní lilie jsou oděny lépe, než…: 

a. Goliáš ve své zbroji 

b. Šalamoun ve své nádheře 

c. velekněz Áron ve svém rouchu 

d. dcery královské se svými diadémy 

 

5. Starosti o zítřek si podle slov Mt 6 nemáme dělat, protože: 

a. zítřek bude mít své starosti 

b. zítřek je dílem Boží dobroty 

c. Pán má zítřek v rukou 

d. zítřek už patří nebeskému království 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 7: 

1. Podobný text jako je v Mt 7,1-5 lze najít v: 

a. Lk 5 

b. Lk 6 

c. Lk 7 

d. Lk 8 

 

2. Symboly chleba a kamene (v 9.) se vyskytují také: 

a. v prvním Ježíšově pokušení 

b. ve druhém Ježíšově pokušení 

c. ve třetím Ježíšově pokušení 

d. v poučení o pravém postu v Mt 6 

 

3. Nauka o dvou cestách (v. 13n), byť trochu jinak formulovaná, se vyskytuje často 

rovněž: 

a. v zákoníku svatosti v Lv 17-26 

b. v podobenství o vinicích v Iz 5 

c. v mudroslovné literatuře nebo v Žalmu 1 

d. v knihách Makabejských 

 

4. Pravým učedníkem Ježíšovým je ten, kdo:  

a. vymítá jeho jménem démony 

b. modlí se obrácen k východu 

c. koná vůli nebeského Otce 

d. říká Ježíšovi: Pane 

 

5. Která z pohrom NENÍ uvedena v podobenství o dvou domech: 

a. příval 

b. vichřice 

c. zemětřesení 

d. vodní přeháňka 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 8: 

1. Odpověď setníka Ježíšovi najdeme v upravené podobě ve mši: 

a. v eucharistické modlitbě 

b. v modlitbě mezi Agnus Dei a svatým přijímáním 

c. v jedné formuli požehnání 

d. jako možnost vstupního pozdravu 

 

2. O zhoubném malomocenství a očištění z něj se píše v: 

a. Gn 38 

b. Ex 16 

c. Lv 13-14 

d. Dt 1-2  

 

3. Petrova tchyně po svém uzdravení podle textu: 

a. chválila a velebila Boha za jeho skutky 

b. napomenula Petra za zanedbání rybolovu 

c. šla hned říci sousedkám, jak ji Pán uzdravil 

d. vstala a obsluhovala Ježíšovi učedníky 

 

4. Zlí duchové z posedlého v Gadaře vstoupili do vepřů, a ti se: 

a. vrhli do moře a utonuli 

b. vrhli do moře a uplavali 

c. vrhli do vody a rozplynuli se 

d. vrhli ze skály a roztříštili se 

 

5. Ježíš rozbouřenému „moři“ a větru: 

a. domluvil 

b. pokynul 

c. potrestal je 

d. pohrozil 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 9: 

1. Uzdravení ochrnutého (paralyptika) lze najít vedle Mt také: 

a. jen v evangeliu podle Marka 

b. u všech čtyř evangelistů 

c. ještě v evangeliích podle Marka a Lukáše 

d. jen v evangeliu podle Lukáše 

 

2. Ježíšovi učedníci se nepostili, protože: 

a. nebyly postní dny 

b. Pán prohlásil za čisté všechny pokrmy 

c. byli zrovna na cestě, aby během ní neumdleli 

d. měli s sebou Ježíše 

 

3. Ženy trpící krvotokem se uzdravila, když: 

a. se s vírou dotkla Ježíšova šatu 

b. se modlila pod fíkovníkem u cesty, po níž šel Ježíš do synagogy s Jairem 

c. dala peníze na chudé 

d. se na ni Ježíš usmál 

 

4. Druhým, hebrejským jménem Matouše bylo: 

a. Jákob 

b. Lévi 

c. Natanael  

d. Juda 

 

5. Ježíš v této kapitole uzdravil dva slepce: 

a. tak, že jim přiložil na oči bláto a poslal je umýt k rybníku Siloe 

b. tak, že se obrátil k nebi a řekl: „Otevři se!“ 

c. tak, že potom, co vyznali svou víru v Jeho moc, se dotkl jejich očí 

d. tak, že je poslal ke knězi – během cesty se jim otevřely oči 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 10:  

1. Mt 10 se většinou nazývá 

a. horské kázání 

b. misijní vyslání 

c. podobenství o nebeském království přicházejícím s mocí 

d. ustanovení apoštolské služby 

 

2. Které tvrzení platí? 

a. Jan a Jakub byli bratři, stejně jako Šimon Petr a a Ondřej a Tadeáš byl Ježíšův 

vzdálený příbuzný 

b. Jidáš neměl mezi apoštoly jmenovce 

c. Matouš a Bartoloměj byli rybáři 

d. Šimon Kananejský nikdy nepatřil ke skupině zélótů 

 

3. Které tvrzení není v textu Mt10 ? Učedníci se nemají bát: 

a. protože nic není tak zahaleno, že by to nebylo odkryto 

b. těch, kdo zabíjejí tělo 

c. mají větší cenu než všichni vrabci 

d. protože již přichází nebeské království 

 

4. Ve městě, kde učedníky nepřijmou, mají učedníci podle Ježíšovy rady: 

a. modlit se, aby se lidé obrátili k Bohu a k Jeho království 

b. konat zázračné skutky, aby „věřili aspoň pro ty skutky“ 

c. odejít pryč a vytřást prach ze sandálů 

d. dobrotivě přát městu Kristův pokoj 

 

5. Která dvojice v textu chybí? Pán Ježíš řekl: „přišel jsem postavit: 

a. syna proti otci 

b. zetě proti tchánovi 

c. snachu proti tchýni 

d. dceru proti matce 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 11: 

1. Zákon a proroci jsou až po Jana. Která kniha nepatří do části „proroci“ v hebrejské 

Bibli? 

a. Jozue 

b. 2. Královská 

c. Habakuk 

d. Daniel 

 

2. Ježíš Janovi na otázku po své identitě odpovídá: 

a. poukazem na svůj nebeský původ 

b. skutky uzdravování a kříšení mrtvých, kteří dokazují Boží přítomnost 

mezi lidem 

c. poukazem na krále Davida jako svého dávného předka 

d. poukazem na proroctví Micheášovo (5, 1-2) 

 

3. Citace ve v.10 je z proroka: 

a. Joela 

b. Ozeáše 

c. Malachiáše 

d. Zachariáše 

 

4. Kde leží města uváděná v kapitole? 

a. Týr ve Fenicii, Sidón, Kafarnaum a Betsaida někde v Galileji 

b. Týr v Sýrii, Sidón ve Fanicii, Chorazim a Betsaida na východ od Galilejského 

jezera 

c. Týr a Sidón ve Fenicii, Chorazim a Betsaida na západ od Tiberiadského moře 

d. Týr a Sidón ve fenicii, Chorezm, Betsaida a Kafarnaum na sever od Galilejského 

jezera 

 

5. Kdo zná podle Ježíšových slov v Mt 11 Syna? 

a. jen Otec 

b. Otec a Duch Svatý 

c. Otec a učedníci 

d. Otec, Duch Svatý a apoštolové 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 12: 

1. Farizeové Ježíšovým učedníkům vyčítali: 

a. krádež obilí z okraje pole při cestě 

b. porušení sobotního klidu od práce 

c. porušení postu během cesty mimo obec 

d. nedostatek úcty k chrámové bohoslužbě 

 

2. Mt 12, 18-22 cituje: 

a. první zpěv o trpícím Božím služebníkovi proroka (druhého) Izaiáše 

b. druhý zpěv o trpícím Božím služebníkovi proroka (druhého) Izaiáše 

c. třetí zpěv o trpícím Božím služebníkovi proroka (druhého) Izaiáše 

d. čtvrtý zpěv o trpícím Božím služebníkovi proroka (druhého) Izaiáše 

 

3. Slovo „Belzebul/Belzebub“ v originále znamená: 

a. Odpůrce, žalobce 

b. Pán pekel 

c. Pán much 

d. Démon opojení vínem 

 

4. Varování před neodpustitelným hříchem řeči proti Duchu svatému vyvolala situace, 

kdy:  

a. se Ježíš musel zastávat svých učedníků 

b. se někdo pokusil jako Ježíš vyhánět zlé duchy 

c. byl Ježíš obviněn, že zlé duchy vyhání ve jménu jejich knížete 

d. lidé odmítli poslouchat Ježíšovu řeč 

 

5. Jako členy své rodiny (matka, bratr, sestra) označil Ježíš ty, kdo: 

a. slyší Ježíšova slova a věří jim 

b. jednají podle Božího Ducha 

c. se radují z růstu Božího království 

d. činí vůli nebeského Otce 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 13: 

1. Proroctví uvedené ve v.14n se dá najít v: 

a. Iz 1  

b. Iz 6 

c. Iz 7 

d. Iz 13 

 

2. V podobenstvích mluví Ježíš k zástupům, protože:  

a. „poznali Božího Syna“ 

b. „nelze mluvit o nebeském království přímo“ 

c. učedníkům je dáno znát tajemství nebeského království, ale zástupům ne“ 

d. už přišlo nebeské království 

 

3. Podobenství o hořčičném zrnu se nachází mezi podobenstvími: 

a. O rozsévači a o pleveli/koukolu 

b. O kvasu a o pokladu v poli 

c. O pokladu na poli a rybářské síti 

d. O pleveli/koukolu a o kvasu 

 

4. Na skalnatou půdu je zrno zaseto u toho: 

a. kdo nechápe slovo o království 

b. v kom nezakořenilo 

c. u něhož vábivost majetku slovo udusí 

d. raději naslouchá ďáblu 

 

5. Ježíšovi příbuzní nazývaní obecně „bratři“ jsou podle výčtu: 

a. Jakub, Josef, Izák a Juda 

b. Josef, Šimon, Juda a Jan 

c. Jakub, Josef, Šimon a Juda 

d. Jakub, Josef, Šimon a Levi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 14: 

1. Dcera Herodiady, která tančila, byla Herodovou: 

a. vnučkou 

b. sestřenicí 

c. švagrovou 

d. neteří 

 

2. Které tvrzení neplatí: 

a. Jan přišel v moci Eliášově 

b. o Janovi mluvil i prorok Jeremiáš 

c. Janovo poslání vystihl i prorok Malachiáš 

d. Jan byl podle Ježíšových slov lampou hořící a zářící 

 

3. Ježíš uzdravoval zástupy, protože: 

a. mu jich bylo líto 

b. chtěl ukázat svoji božskou moc 

c. nepovažoval nic za důležitější 

d. se jim tak chtěl přiblížit 

 

4. Ježíš nasytil zástup pěti tisíců mužů se ženami a s dětmi: 

a. ze dvou chlebů a pěti ryb 

b. z pěti chlebů a z pěti ryb 

c. z pěti chlebů a dvou ryb 

d. ze dvou chlebů a dvou ryb 

 

5. Petr začal na moři tonout, když: 

a. uviděl vlnobití 

b. viděl, jaký je vítr 

c. přemýšlel nad životem 

d. zjistil, jaká je tam hloubka vody 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 15: 

1. Kde ve SZ najdeme přikázání úcty k rodičům a celé Desatero? 

a. v Gn 45 

b. v Ex 20 a Dt 5 

c. v Lv 19 

d. v Nm 13-14 

 

2. U farizeů Ježíš kritizuje především: 

a. jejich víru v anděly 

b. jejich náboženský zápal 

c. jejich pokrytectví 

d. jejich kolaboraci s římskými okupanty svaté země 

 

3. Ježíš nabízí duchovní interpretaci zákona o čistých a nečistých pokrmech. Kde ve SZ 

najdeme tato ustanovení? 

a. v Lv 11 

b. v Lv 26 

c. v Dt 2 

d. v Dt 6 

 

4. Ježíš přesně odpovídá kananejské ženě, že se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej: 

a. psíkům 

b. psům 

c. domácím zvířatům 

d. dobytku 

 

5. Kolik chlebů a rybek měli učedníci před nasycením čtyř tisíců: 

a. pět chlebů a dvě rybky 

b. sedm chlebů a dvě rybky 

c. sedm chlebů a několik rybiček 

d. několik chlebů a čtyři rybky 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 16: 

1. V čem spočívalo Jonášovi znamení? 

a. jako Jonáš hlásal pokání v Ninive, tak bude hlásáno i v Judsku 

b. jako se Jonáš zdráhal vydat na cestu určenou Bohem, zdráhají se i Ježíšovi 

současníci 

c. jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dny a tři noci, tak bude i Syn člověka v lůně 

země 

d. jako byl Jonáš rozčarován z obrácení pohanů, budou rozčarováni i Židé 

 

2. Kvasem farizeů se myslí: 

a. poukaz na to, že učedníci nevzali chléb 

b. učení farizeů (a saduceů) 

c. pokrytecká špatnost a nešlechetnost 

d. lidská přimíšení do Božích zákonů 

 

3. Hebrejské slovo Mesiáš se řecky řekne: 

a. Christos 

b. Logos 

c. Pheuma 

d. Theos 

 

4. Ježíš Petra v Mt 16: 

a. nejprve pochválí za vyznání, a pak jej opět pochválí za upřímnost 

b. nejprve pokárá za smělost, a pak pochválí za lidskost 

c. nejprve pokárá za lidské smýšlení, a pak pochválí za statečnost 

d. nejprve pochválí za vyznání, a pak pokárá za lidské smýšlení o Mesiáši 

 

5. Ježíš říká o kříži učedníků, že: 

a. se mají  nejprve dívat na jeho kříž a rozvažovat o něm 

b. mají brát na sebe Ježíšův kříž a s ním jít životem 

c. mají brát na sebe vlastní kříž a následovat Ježíše 

d. mají na sebe brát vlastní kříž a jednat podle Zákona 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 17: 

1. Ve směru do Galilejského jezera je hora Tábor: 

a. na jihozápad 

b. na severozápad 

c. na severovýchod 

d. na jihovýchod 

 

2. Ježíš s sebou na horu Proměnění vzal apoštoly: 

a. Petra, Judu a Jana 

b. Petra, Jakuba Většího a Jana 

c. Petra, Jakuba Menšího a Jana 

d. Petra, Pavla a Jana 

 

3. Nový příchod Eliáše realizovaný v osobě Jana Křtitele předpovídá: 

a. druhý Izaiáš – Deuteroizaiáš 

b. prorok Micheáš 

c. prorok Zachariáš 

d. prorok Malachiáš 

 

4. Jaká jsou první Ježíšova slova k zástupu po sestoupení z hory Proměnění: 

a. „Říkám vám, moji přátelé…“ 

b. „Blaženější je dávat než brát“ 

c. „Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho…“ 

d. „Blaze tomu, kdo slyší Boží slova…“ 

 

5. Mt 17 píše, že učedníci, když slyšeli druhou zvěst o utrpení, smrti a vzkříšení Syna 

člověka  

a. vyslechli Petrův protest a Pánovo odmítnutí Petra 

b. zarmoutil se 

c. uvažovali, co to znamená vstát z mrtvých 

d. ukládali to ve svém srdci 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 18: 

1. Z literárního hlediska jsou verše 8 a 9: 

a. parabolou 

b. elipsou 

c. synekdochou 

d. hyperbolou 

 

2. Co neplatí? 

a. v nebeském království je největší ten, kdo se pokoří jako dítě. 

b. pro vstup do nebeského království je nutná konverze – obrácení. 

c. pro nebeské království je třeba zdětinštět a nic nekomplikovat. 

d. andělé dětí a bezvýznamných lidí hledí přímo na Otcovu tvář. 

 

3. Hříšník, který neuposlechne ani církev má být pro učedníka: 

a. osobou, jíž je třeba stále vyzývat k obrácení ke Kristu 

b. jako pohan nebo celník 

c. horší než ten, kdo nikdy neuvěřil 

d. pohoršením; bylo by lepší, kdyby se nenarodil 

 

4. Dlužných sto denárů představuje částku v přibližné kupní síle jako: 

a. 5.000 Kč 

b. 50.000 Kč 

c. 500.000 Kč 

d. 5,000.000 Kč 

 

5. Ježíš jde v solidaritě se svými učedníky až tak daleko, že 

a. slyší vždy jejich prosby a někdy i vyslyší 

b. je uprostřed i jen dvou nebo tří, kteří se sešli v jeho jménu 

c. chápe jejich obtíže 

d. rozumí řeči lidského srdce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 19: 

1. Kam se ve v. 1 vydal Ježíš „za Jordán“? 

a. ze západního břehu na východní břeh 

b. z východního břehu na západní břeh 

c. podél západního břehu na jih po toku Jordánu 

d. podél východního břehu Jordánu na sever 

 

2. Farizeové nevěřili: 

a. ve vzkříšení 

b. v anděly a démony 

c. v odplatu spravedlivých 

d. v Baalovo božství 

 

3. Ježíš se odvolává ve vztahu mezi mužem a ženou na: 

a. Genesis 1 

b. Genesis 2 

c. Genesis 3 

d. Genesis 4 

 

4. Jedna z významných postav patristiky v duchovním smyslu zavedla kategorii 

starozákonních zákonů, které byly ustanoveny „pro tvrdost srdce“. Tou osobností byl: 

a. Origenes 

b. Tertullián 

c. sv. Ambrož 

d. sv. Augustin 

 

5. Uchem jehly se v Mt 19 rozumí: 

a. ucho skutečné jehly – nástroje k sešívání 

b. malá branka pro pěší, kam se velbloud těžko a dlouze „soukal“ a skládal 

c. soutěska v judských horách nedaleko Ayin Karem 

d. úzká ulička v Jeruzalémě, která při pohledu zdola měla tvar podobný oku jehly 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 20: 

1. Denár stačí na: 

a. obživu běžné rodiny na jeden den 

b. obživu běžné rodiny na dva dny 

c. obživu běžné rodiny na tři dny 

d. obživu běžné rodiny na půl dne 

 

2. Den v hebrejském pojetí času měl: 

a. vždy 12 hodin 

b. vždy 24 hodin 

c. podle ročního období různý počet hodin 

d. v létě vždy 14 a v zimě vždy 10 hodin 

 

3. „První a poslední“ se řecky řekne: 

a. alfoi et omegoi 

b. protoi et deuteroi 

c. protoi kai eschatoi 

d. alfoi kai apokalyptoi 

 

4. Matka Zebedeových synů žádá pro své děti: 

a. vždy místo po Ježíšově pravici 

b. místo u Beránkova trůnu 

c. pro jednoho místo po pravici, pro druhého po levici 

d. účast na Ježíšově kalichu utrpení i na Jeho slávě 

 

5. Kdo chce být první mezi učedníky má se chovat jako: 

a. jejich učitel 

b. jejich pastýř 

c. jejich otrok 

d. jejich rádce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 21: 

1. Prorok, který píše o spravedlivém králi, který jede na oslátku je: 

a. Izaiáš 

b. Jeremiáš 

c. Ezechiel 

d. Zachariáš 

 

2. Ratolesti kterého stromu jsou v názvu liturgické oslavy Kristova vjezdu do 

Jeruzaléma: 

a. oliva 

b. palma 

c. granátovník 

d. fíkovník 

 

3. O chvále „z úst dětí a nemluvňat“ mluví: 

a. žalm 8 

b. žalm 18 

c. žalm 108 

d. žalm 118 

 

4. Ježíš na otázku po původu své moci odpovídá velekněžím a starším protiotázkou 

vzhledem: 

a. k původu jeho skutků 

b. k původu Janova křtu, Ježíšovi protivníci však odpovídají vyhýbavě 

c. k půvabu Janova křtu, Ježíšovi protivníci odpovídají upřímně a naplno 

d. k původu prodeje zvířat k oběti na chrámovém prostranství (ne přímo ve svatyni) 

 

5. Podobenství o zlých vinařích se nalézá: 

a. jen v evangeliu podle Matouše 

b. jen v evangeliích podle Matouše a podle Marka 

c. jen v evangeliích podle Matouše, Marka a Lukáše 

d. ve všech čtyřech kanonických evangeliích 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 22: 

1. Které tvrzení o svatbě v Mt 22 neplatí: 

a. omluvy pozvaných byly v podstatě urážkou krále a jeho syna 

b. svatební hostina je ve starověku předně také ukázkou bohatství manželů a rodin 

c. když je člověk pozván nenadále, třeba na cestě, stačí přijít v běžném oblečení 

d. pozvaní dokonce ztýrali nebo zabili některé královské posly 

 

2. Odevzdat, „co je císařovo a co je Boží Bohu“ je především projevem: 

a. mírnosti 

b. opatrnosti 

c. zbožnosti 

d. spravedlnosti 

 

3. Spor o vzkříšení s Ježíšem vedli: 

a. farizeové 

b. zélóti 

c. eséni 

d. saduceové 

 

4. Na nejvyšším dvojím přikázání lásky spočívá podle Ježíšových slov: 

a. celé učení o nebeském království 

b. celý Zákon i proroci 

c. obraz lásky Otce i Syna 

d. naplnění lidského života 

 

5. Ve věci Davidova potomka Ježíš cituje: 

a. žalm 11 

b. žalm 101 

c. žalm 110 

d. žalm 111 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázka k Mt 23: 

1. „Na Mojžíšově stolci…“. Jak se hebrejsky nazývá mojžíšský Zákon? 

a. Micwót Moše¨ 

b. Tóra 

c. Nebiím 

d. Ketuvím 

 

2. Ježíš především farizeům vyčítal: 

a. pečlivost v plnění náboženských povinností 

b. nesmiřitelnost ve věcech víry 

c. pokrytectví, protože deklarovanými Božími požadavky bezohledně kryjí vlastní 

zájmy 

d. příliš literární výklad židovské Bible 

 

3. Komu podle Ježíše patří označení „Otec“? 

a. fyzickému otci a „Otci, jenž je v nebesích“ 

b. fyzickému otci, pěstounovi a přeneseně i prorokovi či Bohu 

c. představenému, fyzickému otci, přeneseně i Bohu 

d. jedině nebeskému Bohu 

 

4. Slovo farizeus původně znamenalo 

a. oddělený, rozlišený ve smyslu výlučného postavení zbožných před Bohem 

b. poučující, ve smyslu autorizovaného vykladatele Písma 

c. nabádající, ve smyslu toho, kdo je pověřen ostatní upozorňovat na chyby i na Boží 

dary 

d. obětující, ve smyslu toho, že je hoden přinést Bohu oběť čistých rtů 

 

5. Ve věci přísahy (i jinde) Ježíš doslova vytýká vůdcům Izraele: 

a. slepotu 

b. malichernost 

c. puntičkářství 

d. neposlušnost 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 24: 

1. Chrám, který obdivovali Ježíšovi učedníci byl: 

a. z velké části původní Šalamounův chrám, jen částečně několikrát opravený 

b. tzv. Druhý chrám, z velké části postavený po návratu z babylonské zajetí 

c. tzv. Třetí chrám, který museli nově vybudovat po makabejském povstání 

d. tzv. Herodův chrám, Herodes Veliký vybudoval chrám poničený Římany 

 

2. Verše 21 a 34 napovídají, že se Ježíšova slova vztahují i na jednu konkrétní budoucí 

událost, a to: 

a. na Židovskou válku císařů Vespasiana a Tita okolo r. 70 (dobytí Jeruzaléma) 

b. povstání bar Kochby 

c. pronásledování křesťanů horlivými Židy jako třeba Pavlem z Tarsu 

d. pronásledování křesťanů římskými císaři (Nero, Domitian, Decius) 

 

3.  Literární druh, který popisuje budoucí zkoušky boje dobra a zla (Mt 24) se nazývá: 

a. eschatologie 

b. futurologie 

c. apokalyptika 

d. parusie 

 

4. Příchod „Syna člověka“ bude: 

a. předem jasně rozpoznatelný 

b. tajemný a nesrozumitelný 

c. logický a přirozený, i když přesto nečekaný 

d. předcházet období polepšení lidstva 

 

5. Co Ježíš doporučuje pro očekávání příchodu „Syna člověka“? 

a. pečlivé sledování oblohy a světových událostí 

b. posuzovat jednání druhých lidí 

c. bdělost a pohotovost srdce 

d. osvícení duše 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 25: 

1. Ježíš v evangeliu podle Matouše nemluví o Božím, ale o nebeském království, proto 

aby: 

a. zdůraznil, že mají vlast v nebi 

b. nepohoršil křesťany ze židovství nadbytečným používáním („braním nadarmo“ 

slova „Boží“ 

c. podtrhl společenství všech nebešťanů, tedy i s lidmi a anděly 

d. přiblížil skutečnost svého původu (z nebe) 

 

2. Pošetilé panny (družičky) se od oněch moudrých lišily především tím, že: 

a. z nedbalosti nepřipravily olej do lamp 

b. usnuly při čekání na ženicha 

c. předtím spáchaly těžší vnější hříchy 

d. nevěděly dobře, kde si mají pořídit olej 

 

3. Hřivnami se rozumí: 

a. množství jakéhokoli majetku, v Mt 25 představují smysl pro poctivost 

b. větší množství zlata (peněz), v Mt 25 představují kapitál k užitku obdarovaného 

c. větší množství stříbra (váha určuje hodnotu), v Mt 25 představují schopnosti 

podřízeného 

d. velká pravomoc, v Mt 25 přístup k uzavírání výhodných obchodních smluv 

 

4. Ovce a kozlové připomínají souboj berana a kozla, i když v jiné souvislosti. Jeho 

popis je: 

a. v Iz 63 

b. v Jer 49 

c. v Ez 34 

d. v Dan 8 

 

5. Kritériem oddělení jedněch od druhých při posledním soudu bude podle dikce Mt 25: 

a. množství modliteb a důvěry vložené do Pána 

b. ryzí víra ve spásu bez ohledu na konkrétní skutky 

c. naopak pouze dobré skutky vykonané bližnímu, snad dokonce bez oheldu na 

vyznání 

d. poctivé odvádění desátků 

 

 

 

 

 



Otázky k Mt 26: 

1. Pomazání Ježíšových nohou v domě Šimona Malocmocného sám Ježíš interpretuje 

jako: 

a. znamení pohostinství byť ne od hostitele 

b. zbytečnou ztrátu 

c. anticipované pohřební pomazání 

d. záminku pro Jidáše ke zradě 

 

2. Pověstnou cenu „třicet stříbrných“ lze nalézt i ve starozákonní knize: 

a. Genesis 

b. Jeremiáš 

c. Ozeáš 

d. Zachariáš 

 

3. Ježíš o kalichu při večeři řekl, že: 

a. se jedná o jeho krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění 

hříchů 

b. se jedná o jeho krev, která se vydává za vás a za všechny na odpuštění hříchů 

c. se jedná o znamení jeho krve, jež bude prolita na kříži, což se má připomenout 

d. se jedná o památku jeho přátelství 

 

4. Ježíš usvědčuje z pravdivosti vlastních slov formulací „ty sám jsi to řekl“: 

a. jen Jidáše 

b. Jidáše a Petra 

c. Jidáše a velekněze 

d. Petra a velekněze 

 

5. Dobrovolnost Ježíšovy oběti ukazuje i jeho výrok o dvanácti legiích andělů. Římská 

legie je: 

a. rota 

b. prapor 

c. kohorta 

d. armáda o cca 5000 mužích0 

 

 

 

 

 

 



Správné odpovědi: 

Mt1: 1a; 2b; 3c; 4c; 5a 

Mt2: 1b; 2c; 3a; 4c; 5d 

Mt3: 1c; 2b; 3a; 4d; 5b 

Mt4: 1b; 2c; 3a; 4b; 5b 

Mt5: 1c; 2d; 3d; 4a; 5b 

Mt6:1b; 2c; 3d; 4b; 5a 

Mt7: 1b; 2a; 3c; 4c; 5c 

Mt8: 1b; 2c; 3d; 4a; 5d 

Mt9: 1c; 2d; 3a; 4b; 5c 

Mt10: 1b; 2a; 3d; 4c; 5b 

Mt11: 1d (Daniel patří mezi Spisy – Ketubím), 2b; 3c; 4d; 5a 

Mt12: 1b; 2a; 3c; 4c; 5d 

Mt13: 1b; 2c; 3d; 4b; 5c 

Mt14: 1d; 2b; 3a; 4c; 5b 

Mt15: 1b; 2c; 3a; 4a; 5c 

Mt16: 1c; 2b; 3a; 4d; 5c 

Mt17: 1a; 2b; 3d; 4c; 5b 

Mt18: 1d; 2c; 3b; 4b; 5b 

Mt19: 1c; 2d; 3b; 4a; 5b 

Mt20:1a; 2a; 3b; 4c; 5c 

Mt21: 1d; 2b; 3a; 4b; 5c 

Mt22: 1c; 2d; 3d; 4b; 5c 

Mt23: 1b; 2c; 3d; 4a; 5a 

Mt24: 1b; 2a; 3c; 4c; 5c 

Mt25: 1b; 2a; 3c; 4d; 5c 

Mt26: 1c; 2d; 3a; 4c; 5d 


