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studijní obor:  TEOLOGICKÉ NAUKY 

 
datum přijímací zkoušky:  14. 6. 2019  –  n á h r a d n í  t e r m í n  

 
registrační číslo uchazeče: ………………………….. 

 
čas na vypracování testu: 60 minut 

 
V části I. a II. testu u každé otázky zakroužkujte správnou odpověď. Pouze jedna odpověď je 
správná. V případě opravy označte šipkou (→), co skutečně platí, nebo použijte místo vedle 
otázky (napište číslo otázky a správnou odpověď). 

 

Hodnocení testu 

 
Max. možný 
počet bodů 

Získaný počet 
bodů 

I.  základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky (dogmatika,  
     morálka, spirituální teologie), liturgiky a přehledu o životě       
     katolické církve 
 

         20  

II. kulturně-společenský přehled včetně církevních dějin 
světových      
    i českých 
 

20  

III. písemná interpretace zadaného teologického textu 
 

20  

Celkem 
 

60  

 

Členové hodnotící komise: 

 
podpis: ………………………..…... (předseda) 

podpis: ………………………..…... 

podpis: ………………………..…... 

 

 



 

Část I. 
 
1. Čtyři známky církve podle nicejsko-konstantinopolského Vyznání víry, jsou: 

a) jedna, svatá, prorocká, katolická 
b) jedna, svatá, katolická, apoštolská 
c) jedna, svatá, římská, apoštolská 
d) jedna, svatá a současně hříšná, apoštolská 

 
2. Mezi listy apoštola Pavla nepatří: 

a) list Římanům 
b) list Athéňanům 
c) list Filipanům 
d) list Korinťanům  

 
3. Význam slova „Mesiáš“ je shodný s významem slova:  

a) Jahve 
b) Christos 
c) Kyrios 
d) Adonai  

 
4. Žákem a nástupcem proroka Eliáše byl:  

a) Jozue 
b) Náman 
c) Nátan 
d) Elizeus  

 
5. Pontifikát Jana Pavla II. byl v letech: 

a) 1963 – 1978 
b) 1978 – 2005 
c) 1990 – 2005 
d) 1978 – 2003 

 
6. Mezi skutky tělesného milosrdenství nepatří: 

a) navštěvovat nemocné 
b) sytit hladové 
c) přispívat na potřeby církve 
d) pohřbívat mrtvé 

 
7. Relikviář je: 

a) schránka k uchovávání ostatků světce 
b) podstavec pro rakev při pohřebním obřadu 
c) klíč od svatostánku 
d) liturgický odznak arcibiskupa 

 
8. Zakladatelem řádu jezuitů byl:  

a) Dominik Guzmán 
b) Karel Boromejský 
c) František Xaverský 
d) Ignác z Loyoly 

 
 
 
 

9. Které z následujících tvrzení není správnou 
charakteristikou křesťanské víry? 

a) Boží dar 
b) božská ctnost, potřebná ke spáse 
c) její síla se projevuje vždy silným prožitkem 
d) svobodný lidský úkon 

 
10. Který z uvedených výroků o svědomí není správný: 

a) svědomí je úsudek rozumu, kterým člověk 
poznává mravní kvalitu svého konkrétního 
skutku 

b) svědomí se nikdy nemůže mýlit 
c) člověk má povinnost formovat své svědomí podle 

objektivního mravního zákona 
d) člověk je povinen vždycky poslechnout jistý 

úsudek svého svědomí  
 

 
Část II. 
 
1. Na starobylém překladu Bible do latiny zvaném 
Vulgáta pracoval: 

a) sv. Jeroným 
a) b)sv. Augustin 
b) Hippolyt Římský 
c) Arius 

 
2. Členkou řádu karmelitek byla: 

a) sv. Klára z Assisi  
b) sv. Scholastika 
c) sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein) 
d) sv. Kateřina Sienská 

 
3. Světec českého původu sv. Jan Nepomucký Neumann 
většinu svého života působil: 

a) v Maroku 
b) v Americe 
c) v Bulharsku 
d) v Rakousku 

 
4. Které osobnosti se jistě nemohly potkat (protože žily 
v časově odlišné době)? 

a) sv. Klára a sv. Anežka Česká 
b) sv. Petr a sv. Pavel 
c) sv. Václav a sv. Vojtěch 
d) Karel IV. a sv. Jan Nepomucký 

 
5. Autorem sochy sv. Václava na Václavském náměstí 
v Praze je:  

a) Josef Václav Myslbek 
b) Otakar Španiel  
c) Stanislav Sucharda 
d) Václav Levý 

 
6. Ke konci 2. světové války letecký útok v Praze 
poškodil: 

a) katedrálu sv. Víta 
b) chrám sv. Mikuláše na Malé Straně 
c) benediktinské opatství v Emauzích 
d) rozhlednu na Petříně 

 
 
7. Autorem oratoria „Mesiáš“ je: 

a) Georg Friedrich Händel  
b) Claudio Monteverdi 
c) Johann Sebastian Bach 
d) Ferenc Liszt 

 
8. Církev československá husitská byla založena v roce:  

a) 1870 
b) 1620 
c) 1415 
d) 1920 

 
9. Začátek sekvence „Veni Sancte Spiritus“ česky 
znamená:  

a) „Mocný Duchu Svatý“ 
b) „Přijď Duchu Svatý“ 
c) „Ctitelé Ducha Svatého“ 
d) „Proste Ducha Svatého“ 

 
10. Které místo není spojeno s benediktinským řádem: 

a) Subbiaco 
b) Assisi 
c) Monte Cassino  
d) Cluny 

 


