
Test z náboženstva 

Prijímacie skúšky pre 8-ročné štúdium na GAM v Trnave 

1. Pozorne si pozri obrázok. 

 
 Chlapec na obrázku, ktorého odvážajú , 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. Doplň chýbajúce slová 

Verím v Boha, _____ všemohúceho, _____________ neba i zeme, i v ___________________, jeho  

jediného Syna, nášho ___________, ktorý sa __________ z Ducha Svätého, ____________z Márie  

Panny. Trpel za vlády __________ Piláta, bol ukrižovaný, _________ a bol ______________, zostúpil 

k zosnulým, __________ ________ vstal z mŕtvych, vystúpil na ____________, sedí po pravici Boha 

_______ ________________, odtiaľ príde ______________ živých ____________. Verím v 

_________ ___________,  svätú Cirkev  __________________, v spoločenstvo _________________, 

v odpustenie hriechov, vo _________________ tela a život __________. Amen. 

 

3. Čo je hriech?  

a. Dobrý skutok, ktorý robíme z lásky k niekomu 

b. Zlý skutok, vedome a dobrovoľne prestúpime Božie prikázanie 

c. Zlý skutok, ale len vo veľkej veci 

 

4. Svätá omša je:  

a. Ľudový zvyk v nedeľu  

b. Nekrvavá obeta Pána Ježiša  

c. Krvavá obeta Pána Ježiša 

 

5.  Vyber  správne  4 slová a  doplň do textu: Osem, šesť, Tomáš, Jozef, Ježiš, Ahojte, Pokoj vám.  

O ______________dní boli jeho učeníci zasa vnútri a  _______________ bol s nimi. Prišiel ____________, 

hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „_______________________!“ 

 



6.    Zakrúžkuj správnu odpoveď.   

a) Pán Ježiš ustanovil 7 sviatostí.                                                                              áno –nie 

 b) Liturgická farba adventného a pôstneho obdobia je červená                               áno –nie 

c) Kniha Skutkov apoštolov je prorocká  kniha.                                                       áno –nie 

d) Súčasný pápež sa volá František.                                                                          áno –nie 

 

7.  Kňaz pri krste hovorí: Meno, ja ťa krstím:   

a. V mene Otca  

b. V mene Otca i Syna  

c. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

 

8.  Napíš prvé tri prikázania z Desatora!  

1. _________________________________________________________________________________   

2.  _________________________________________________________________________________  

3.  _________________________________________________________________________________ 

 

Kľúč k odpovediam. 

1. Jozef                                                                                                                               1 bod 

2. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, 

nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia 

Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, 

vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i 

mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v 

odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.                           5 bodov  

3. B                                                                                                                           1 bod  

4. B                                                                                                                           1 bod 

5. Osem, Tomáš, Ježiš, Pokoj vám                                                                             4 body  

6. Áno, nie, nie, áno                                                                                                   4 body 

7. C                                                                                                                           1 bod 

8. 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. 

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.                                                                 3 body 

Spolu bodov:   20   


