
A-Z KVÍZ 
Otázky a odpov ědi k tématu Starý zákon 

 
 

A – Jak se jmenoval podle biblického podání první člověk? (Adam) 
 – Kdo je nazýván praotcem víry? (Abrahám)  
 – Koho zabil Kain? (Ábela) 
 – Jmenuj některého z „malých“ biblických proroků (Ageus, Amos, Abdiáš) 
 – Jak se jmenoval Mojžíšův bratr? (Áron) 

B – Jak se jmenoval nejmladší Jakubův syn? (Benjamin) 
 – Jak se jmenovala říše, do které byli Izraelité odvlečeni do vyhnanství? 

(Babylónská říše) 

C – Z čeho byla postavena Babylónská věž? (cihly) 
 – Na jaký hudební nástroj hrál král David? (citera) 

D – Co se objevilo na obloze po potopě? (duha) 
 – Jak říkáme smlouvě, kterou uzavřel Hospodin s Mojžíšem a Izraelity? 

(Desatero) 
 – Kdo byl po Saulovi druhým izraelským králem? (David) 
 – Který prorok byl vhozen do jámy se lvy a nic se mu nestalo? (Daniel) 

E – Kdo prodal bratrovi své prvorozenství za mísu čočky? (Ezau) 
 – Kdo zápasil s bálovými proroky? (Eliáš) 
  Jak se jmenovala žena, kterou Bůh podle biblického podání „stvořil z Adamova 

žebra“? (Eva) 
 – Jak se říká cizím slovem ráji, kde žili první lidé? (Eden) 

F – Kdo vytáhl malého Mojžíše z vody? (faraónova dcera) 
 – Z jakého národa byl obr Goliáš? (Filištínci) 

G – Koho skolil Davidův prak? (Goliáše) 
 – Jaký název má první kniha Mojžíšova? (Genesis) 
 – Jak se jmenoval soudce, který vysvobodil Izraele z područí Midjánců? 

(Gedeon) 

H – Kdo přinesl do archy zprávu, že už je po potopě? (holubice) 
 – Kdo svedl (podle biblického podání) ženu v ráji, aby přestoupila Boží příkaz? 

(had) 

I – Kdo byl synem Abraháma? (Izák) 
 – Který z velkých proroků je nazýván evangelistou Starého zákona? (Izaiáš) 

J – Který z praotců měl dvanáct synů? (Jakub) 
 – Kdo byl prodán svými bratry do otroctví? (Josef Egyptský) 
 – Které město bylo dobyto Izraelity pod Jozuovým vedením? (Jericho) 

K – Co sbírala Moabka Rút na poli? (klasy) 
 – Co sesílal Hospodin Izraelitům na poušti, aby se najedli (křepelky) 
 – Co viděl Mojžíš, když pásl ovce, že je v plamenech, a přesto to neshoří? (keř) 

L – Jak se jmenoval Abrahámův synovec? (Lot) 
 – Jaké zvíře přemohl silák Samson? (lva) 
 – Jak se jmenuje cizím slovem 3. kniha Mojžíšova? (Leviticus) 



 
M – Kdo vyvedl Izraelity z Egypta? (Mojžíš) 
 – Jak se jmenovala Mojžíšova sestra? (Miriam) 
 – Která vlastnost proslavila krále Šalamouna? (moudrost) 
 – Jak se jmenoval chléb z nebe, kterým živil Bůh Izraelity na poušti? (mana) 
 – Na jaké hoře měl obětovat Abrahám Izáka? (Mória) 

N – Jak se jmenoval muž ze Sýrie, kterého uzdravil Elizeus? (Náman)  
 – Kdo stavěl archu, aby se zachránil před potopou? (Noe) 
 – Jak se jmenovalo město, do kterého poslal Bůh proroka Jonáše? (Ninive) 

O – Co nesměli jíst první lidé v ráji? (ovoce ze stromu poznání dobra a zla)  
 – Co stavěli obvykle Izraelité, aby mohli obětovat Hospodinu? (oltář)  
 – Jak se jmenuje jeden z dvanácti malých proroků? (Ozeáš) 

P – Kudy vodil Mojžíš Izraelity 40 let? (pouští)  
 – Jak se nazývá svátek, který Izraelité slaví na památku východu z Egypta? 

(Pascha) 
 – Jaké povolání měl Ábel? (pastýř) 
 – Co seslal Hospodin na zemi za dní Noeho, když viděl nepravosti lidí? (potopu) 

R – Jak se jmenovala Izákova manželka? (Rebeka) 
 – Jak se jmenovala Jakubova manželka, matka Josefa a Benjamina? (Ráchel) 
 – Jak se jmenovala Moabka, která se vrátila se svou tchýní k Izraeli? (Rút) 
 – Čím byl Kain svým povoláním? (rolníkem) 
 – Jaké moře přešli Izraelité suchou nohou při východu z Egypta? (Rákosové 

moře; Rudé moře) *Pozn. někdy se Rákosové moře překládá jako Rudé. 

S – Jak se jmenovala manželka Abraháma? (Sára) 
 – Jak se jmenuje místo, odkud byla vdova, co přijala proroka Eliáše? (Sarepta) 
 – Na které hoře dal Bůh Mojžíšovi Desatero? (Sinaj) 

T – Kolik hostů přišlo k Abrahámovi, když mu oznámili, že jeho manželce se narodí 
syn? (tři) 

 – Jak říkají židé pěti knihám Mojžíšovým? (tóra) 

U – Jak se jmenoval muž, kterého nechal zabít král David v boji s nepřáteli, aby 
získal jeho ženu? (Urijáš) 

 – Co udělal Mojžíš na hoře Nébo? (umřel) 
 – Které město opustil Abrahám, když uposlechl Hospodinovu výzvu a vyšel do 

zaslíbené země? (Ur) 

V – V čem byla ukryta síla izraelského soudce Samsona? (vlasy) 
 – Co obýval prorok Jonáš tři dny a tři noci? (velkou rybu, velrybu)  
 – V čem se setkal Eliáš s Hospodinem na hoře Chorebu? (ve vánku) 
 – Jak říkáme tomu, když Izraelité žili nedobrovolně mimo zaslíbenou zemi? 

(vyhnanství) 

Z – Z jakého materiálu udělali Izraelité modlu, když se Mojžíš dlouho nevracel ze 
Sinaje? (zlato, zlaté tele) 

 – Kdo byl v arše při potopě kromě Noeho a jeho rodiny? (zvířata) 
 – Která země byla cílem Izraelitů, když odcházeli z Egypta? (zaslíbená země) 

Pozn.: Ke každému písmenu nabízíme aspoň dvě varianty otázek. Pokud nevystačí, 
je třeba si pomoci třeba i profánními otázkami, které mohou hru odlehčit a zpestřit. 
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