1.

2.

3.

Ze kterého města
pocházeli
Cyril a Metoděj?

Ve které současné
zemi leží rodné město
Cyrila a Metoděje?

Kdo z obou bratří
byl starší?

5.
Čím byl otec
Cyrila a Metoděje
a jaké postavení
měla jejich rodina?

6.
Znáš název a hlavní
město velké říše,
k níž patřilo rodiště
Cyrila a Metoděje?

7.
K čemu měl
nadání Cyril?
Jmenuj některý obor
jeho činnosti.

9.
Ke kterému národu
na Krymu byli posláni
oba bratři jako diplomaté a misionáři?

10.
Jak říkáme státnímu
útvaru Slovanů
na našem území
v době C+M?

11.
Který kníže požádal
byzantského císaře
o vyslání misionářů
na naše území?

Ve kterém roce přišli
Cyril a Metoděj
na Moravu?

13.

14.
Jakou podobu
mělo první písmeno
Cyrilem vytvořené
abecedy – „A“?

15.
V jakém jazyce
sloužili
Cyril a Metoděj
bohoslužby?

16.
Které tři jazyky byly
do doby C+M
povoleny
jako bohoslužebné?

Cyril vytvořil speciální
slovanské písmo.
Jak se jmenovalo?

4.
Cyril a Metoděj jsou
řeholní jména bratří.
Jaká byla jejich
křestní jména?
8.
Jaké povolání
původně vykonával
Metoděj?

12.
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17.
Co je to Proglas
(kromě
křesťanského rádia)?

21.

18.
Metoděj, který měl
právnické vzdělání,
sepsal pro Moravany
pravidla. Oč šlo?

19.

20.

Čí ostatky našli bratři
na Krymu a přinesli je
do Říma papeži?

Co šli bratři obhajovat
k papeži do Říma
a čeho dosáhli?

23.

24.

Cyril v Římě zemřel.
Ve kterém roce to bylo
a kde je pochován?

22.
Čím byl Metoděj
ustanoven
po návratu z Říma
na Moravu?

Kterého českého
knížete
pokřtil Metoděj?

Kdy zemřel Metoděj
a kde je jeho hrob?

25.

26.

27.

Co se stalo
po Metodějově smrti
s jeho žáky?

Jaké písmo
sestavili žáci C+M
a kde se dnes užívá?

Kdo jsou
„svatí
sedmipočetníci“?

28.
Které místo na
Moravě je centrem
cyrilometodějské
úcty?

29.
Která další místa
souvisí s působením
Cyrila a Metoděje
a jejich žáků u nás?

30.

31.
Který den v roce
máme slavnost
sv. Cyrila a Metoděje
a státní svátek?

32.
Jaký titul udělil
Cyrilu a Metodějovi
papež Jan Pavel II.
v roce 1980?

Proč říkáme
Cyrilu a Metodějovi
„věrozvěsti“?

