
Část III.  
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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.  Znalosti z biblistiky 

 
20  

II. Znalosti z dogmatické, morální a spirituální teologie a z liturgiky  

 
20  

III. Znalost cizího jazyka na úrovni porozumění psanému textu 

z oblasti teologie (uchazeč si vybere z jazyků: angličtina, němčina,  

italština) 

20  

Celkem 

 
60  

 

 

Členové hodnotící komise:      Zakroužkujte zvolený cizí jazyk: 

podpis: ………………………..…... (předseda)    angličtina   

 podpis: ………………………..…...      němčina 

podpis: ………………………..…...      italština 

 

 

   



Část I. 
 

1. Konec babylónského vyhnanství se datuje do roku 

a) 539/538 př. Kr. 

b) 722 př. Kr. 

c) 515 př. Kr. 

d) 587/586 př. Kr. 

 

2. Starozákonní žaltář je formálně rozdělen na: 

a) dvanáct částí, každá je věnována jednomu izraelskému kmenu 

b) dvě poloviny, jedna je jahvistická a druhá elohistická 

c) pět částí, pravděpodobně analogicky k Pentateuchu 

d) oddíl chval a oddíl nářků 

 

3. Králi Šalomounovi jsou ve Starém zákoně připisovány:  

a) knihy Kronik (Paralipomenon) 

b) Žalmy 

c) kniha Job, Sirachovec a Kazatel 

d) kniha Přísloví, Píseň písní, Kazatel a kniha Moudrosti 

 

4. V severním izraelském království působili proroci: 

a) Nahum a Habakuk 

b) Ámos a Ozeáš 

c) Aggeus a Zachariáš 

d) Izaiáš a Joel 

 

5. Ospravedlnění z víry v Krista proti skutkům zákona je tematizováno zejména v listech apoštola Pavla: 

a) Galaťanům a Římanům  

b) v obou listech do Korintu 

c) v listě Filemonovi a Titovi 

d) Kolosanům a Efezanům  

 

6. Modlitba Páně „Otče (náš)“ je v novozákonních evangeliích doložena: 

a) ve všech čtyřech evangeliích 

b) jenom u Marka 

c) u Matouše a Jana 

d) u Matouše a Lukáše 

 

7. Jediným novozákonním spisem, který pojednává výslovně o Kristově kněžství, je: 

a) Janovo evangelium 

b) První list Petrův  

c) List Židům 

d) Skutky apoštolů 

 

8. O násilné helénizaci Židů a odporu zbožných členů Izraele pojednávají: 

a) knihy Ezdráš a Nehemiáš 

b) knihy Makabejské 

c) knihy Královské 

d) části knihy proroka Ezechiela 

 

9. Církevní obce, kterým apoštol Pavel adresoval List Galaťanům, se nacházely: 

a) v severní Africe 

b) v Sýrii 

c) v Malé Asii 

d) v Makedonii 

 

10. Římští prokurátoři, za nichž byl Pavel držen ve 

vězení v Cesareji Přímořské, se jmenovali:  

a) Pontius Pilát a Valerius Gratus 

b) Aristarchos a Démas 

c) Gallio a Seneca 

d) Félix a Festus 
 

     

Část II. 
 

1. Tzv. „nezrušitelné znamení“ vtiskují člověku tyto 

svátosti: 

a) křest, biřmování, svátost manželství a svátost 

kněžství 

b) křest, biřmování, svátost manželství  

c) křest, biřmování, svátost kněžství 

d) jenom křest a biřmování, žádné jiné 

 

2. Čtyři kardinální ctnosti jsou: 

a) zbožnost, víra, láska a poslušnost 

b) spořivost, píle, pokora a slušnost 

c) moudrost (prozíravost), spravedlnost, 

statečnost a mírnost 

d) moudrost (prozíravost), dobrotivost, 

statečnost, pokora 

 

3. Autorem knížky „Duchovní cvičení“ je:  

a) sv. Augustin 

b) papež Jan XXIII. 

c) sv. František Saleský 

d) sv. Ignác z Loyoly 

 

4. Monotheletismus byl:  

a) christologický blud, podle něhož Ježíš 

Kristus projevoval pouze jednu, a to 

božskou vůli 

b) mariologický blud, že Panna Maria neměla 

možnost odmítnout nabídku stát se Matkou 

Boží 

c) soteriologický blud, že člověk může dojít 

k Bohu silou vlastní vůle 

d) christologický blud, podle něhož Ježíš 

Kristus projevoval pouze jednu, a to lidskou 

vůli 

 

5. O liturgii pojednává dokument 2: vatikánského 

koncilu: 

a) Lumen gentium  

b) Christus Dominus 

c) Sacrosanctum concilium 

d) Ag gentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Úplná katolická nauka vysvětluje tajemství 

Eucharistie podle vyhlášení 4. lateránského koncilu 

pojmem: 

a) transsubstanciace  

b) transfinalizace 

c) metamorfóza 

d) transsignifikace 

 

7. Mezi tzv. „hlavní hříchy“ nepatří: 

a) hněv 

b) smilstvo 

c) závist 

d) bezbožnost 

 

8. Kdo hřeší: 

a) poškozuje Boží čest a lásku, ale neškodí 

přitom sobě, ani Církvi 

b) škodí jen sobě, jeho vztah k Bohu tím ale 

není narušen 

c) poškozuje Boží čest a lásku, svou 

důstojnost a duchovní zdraví Církve 

d) škodí sobě a poškozuje Boží čest a lásku, ale 

je to jeho vnitřní záležitost, která se netýká 

Církve 

 

9. „Lumen gentium“ – „Světlo národů“ – je podle 

prvních slov stejnojmenné konstituce 2. 

vatikánského koncilu: 

a) Ježíš Kristus 

b) katolická církev po 2. vatikánském koncilu 

c) každé náboženství, protože v každém z nich, 

je zrnko pravdy o Bohu 

d) katolická církev, pokud misijně působí mezi 

nevěřícími 

 

10. Encyklika Pavla VI. o odpovědném rodičovství a 

předávání života z r. 1968 se nazývá: 

a) Corpus Christi mysticum 

b) Amoris laetitia 

c) Donum vitae 

d) Humanae vitae 

 


