
Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Nábožensko – hodnotový test

(Prijímacie skúšky do 4 – ročného gymnázia 3. mája 2004.)



1.Ak biblická postava patrí do Starého zákona, napíš do príslušnej bublinky skratku SZ .
Ak  patrí do Nového zákona, napíš skratku NZ.

         Izaiáš                   Zachej                 prorokyňa Anna                  Herodes                          Samson   

         

        Jozue                   Daniel                         Pavol                       Samuel                         Priska

2. Priraď k jednotlivým udalostiam správne mesto alebo vrch z nasledujúcich pomocných slov:

Betlehem      Kafarnaum        Golgota     Nazaret     Karmel     Tábor   Jeruzalem   Betánia     Horeb

a) Smrť neviniatok  (chlapcov do 2 rokov) v meste 

b) Zvestovanie narodenia Ježiša v meste 

c) Obetovanie Pána v chráme v 

d) Premenenie Pána na vrchu 

e) Eliáš dokazuje pravosť Boha na vrchu  



3. Zaraď jednotlivé tajomstvá do príslušných ružencov.

Ak patrí do radostného označ ho RR.            Ak patrí do bolestného označ ho BR.  

Ak patrí do slávnostného označ ho SR.            Ak patrí do ruženca svetla označ ho SVR.

... ktorý bol pre nás ukrižovaný         

... ktorý nám Ducha Svätého zoslal

... ktorého si Panna v Betleheme porodila

... ktorý zázrakom v Káne Galilejskej 
otvoril srdcia učeníkov pre vieru 

... ktorý ťa Panna do neba vzal  

... ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo 
    a vyzýval ľud na pokánie  

... ktorý pre nás tŕnim korunovaný bol   

... ktorého si Panna v chráme obetovala 

4. Sú nasledujúce výroky správne? Daj do krúžku správnu odpoveď.
A = áno                        N = nie

1. Pán Ježiš nám povedal 8 blahoslavenstiev.                                                                            A – N

2. V živote kresťana nemusí byť na prvom mieste Boh.                                                            A – N

3. Svedomie je potrebné vždy poslúchať.                                                                                  A – N

4. Základná spravodlivosť znamená: „ dať každému čo mu patrí.“                                           A – N

5. Falošné obvinenie a krivé svedectvo je hriech proti 6. Božiemu príkazu.                             A – N

5. Doplň správnu odpoveď:



1. V ktorom meste nazvali Ježišových učeníkov prvý krát kresťanmi? 

  
2. Napíš meno jedného svätca ( svätice ), ktorý je patrónom Európy.

3. Akou smrťou zomrel sv. Peter?

4. Ako sa nazýva posledný koncil Cirkvi?  

6. Doplň chýbajúce slová:

Vyznávam všemohúcemu                                       i vám bratia a sestry, že som veľa                                  :
               
myšlienkami, slovami, skutkami a                                                                       . Moja vina, moja vina, 

moja preveľká vina. Preto prosím                                                                      ,   vždy Pannu,  všetkých 

                                    a svätých i vás bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

7. Napíš mená dvoch nových blahoslavených, ktorých  na Slovensku
 pri poslednej návšteve blahorečil  Sv. Otec Ján Pavol II.



Nábožensko – hodnotový test

(Prijímacie skúšky do 4 – ročného gymnázia 3. mája 2004.)

1.Ak biblická postava patrí do Starého zákona, napíš do príslušnej bublinky skratku SZ .
Ak  patrí do Nového zákona, napíš skratku NZ.

             SZ                NZ                            NZ                      NZ                            SZ

         Izaiáš                       Zachej                      prorokyňa Anna                      Herodes                          Samson   

            SZ                       SZ                               NZ                           SZ                             NZ

         Jozue                        Daniel                                  Pavol                               Samuel                         Priska

2. Priraď k jednotlivým udalostiam správne mesto alebo vrch z nasledujúcich pomocných slov:

Betlehem      Kafarnaum        Golgota     Nazaret     Karmel     Tábor   Jeruzalem   Betánia     Horeb

a) Smrť neviniatok  ( chlapcov do 2 rokov ) v meste                                BETLEHEM

b) Zvestovanie narodenia Ježiša v meste                            NAZARET

c) Obetovanie Pána v chráme v                        JERUZALEM
            

d) Premenenie Pána na vrchu                             TÁBOR   

e) Eliáš dokazuje pravosť Boha na vrchu                              KARMEL

3. Zaraď jednotlivé tajomstvá do príslušných ružencov.

Ak patrí do radostného označ ho RR.            Ak patrí do bolestného označ ho BR.  



Ak patrí do slávnostného označ ho SR.            Ak patrí do ruženca svetla označ ho SVR.

... ktorý bol pre nás ukrižovaný                BR

... ktorý nám Ducha Svätého zoslal              SR         

... ktorého si Panna v Betleheme porodila              RR

... ktorý zázrakom v Káne Galilejskej 
otvoril srdcia učeníkov pre vieru                    SVR

... ktorý ťa Panna do neba vzal              SR

... ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo          SVR
    a vyzýval ľud na pokánie  

... ktorý pre nás tŕnim korunovaný bol            BR      

... ktorého si Panna v chráme obetovala         RR

4. Sú nasledujúce výroky správne? Daj do krúžku správnu odpoveď.
A = áno                        N = nie

1. Pán Ježiš nám povedal 8 blahoslavenstiev.                                                                                      A   –   N

2. V živote kresťana nemusí byť na prvom mieste Boh.                                                                      A  –   N

3. Svedomie je potrebné vždy poslúchať.                                                                                            A  –  N

4. Základná spravodlivosť znamená: „ dať každému čo mu patrí.“                                                     A   –   N

5. Falošné obvinenie a krivé svedectvo je hriech proti 6. Božiemu príkazu.                                       A   –   N

5. Doplň správnu odpoveď:

1. V ktorom meste nazvali Ježišových učeníkov prvý krát kresťanmi?         ANTIOCHIA

  
2. Napíš meno jedného svätca ( svätice ), ktorý je patrónom Európy.    SV. BENEDIKT; SV. BRIGITA;
                                                                                                          SV. EDITA STEINOVA; 
                                                                                                           SV. CYRIL A METOD

3. Akou smrťou zomrel sv. Peter?        UKRIŽOVANÍM DOLE HLAVOU

4. Ako sa nazýva posledný koncil Cirkvi?       DRUHÝ VATIKÁNSKY

6. Doplň chýbajúce slová:



Vyznávam všemohúcemu                  BOHU                         i vám bratia a sestry, že som veľa             ZHREŚIL           :
             
myšlienkami, slovami, skutkami a           ZANEDBÁVANÍM                      DOBRÉHO                 . Moja vina, moja vina,
  
moja preveľká vina. Preto prosím              BLAHOSLANENÚ                           MÁRIU                   ,  vždy Pannu, 

 všetkých            ANJELOV           a svätých i vás bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

7. Napíš mená dvoch nových blahoslavených, ktorých  na Slovensku
 blahorečil pri poslednej návšteve Sv. Otec Ján Pavol II.

                          Sr. Zdenka Schelingová                                  pán biskup Vasiľ Hopko

                                           

                                                                       

                                                 



Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Nábožensko – hodnotový test

(Prijímacie skúšky do 4 – ročného gymnázia 6. mája 2004.)

1.Ak biblická postava patrí do Starého zákona, napíš do príslušnej bublinky skratku SZ .
Ak  patrí do Nového zákona, napíš skratku NZ.



         Ezechiel                   Matúš                       Ester                        Timotej                  Barnabáš

         

         Lýdia                   Štefan                         Eliáš                      Magdaléna                     Peter
 

2. Priraď k jednotlivým udalostiam správne mesto alebo vrch z nasledujúcich pomocných slov:

Emauzy   Atény   Jeruzalem   Damask   Sarepta   Jericho   Nazaret   Naim   Betsaida

a) Vzkriesenie mládenca  v meste 

b) Pán sa zjavil dvom učeníkom na ceste do  mesta

c) Obrátenie Šaula sa udialo pred mestom 

d) Sv. Pavol predniesol svoju reč na aeropágu v meste  

e) Jozue zázračne dobyl prvé kannánske mesto   

3. Zaraď jednotlivé tajomstvá do príslušných ružencov.

Ak patrí do radostného označ ho RR.            Ak patrí do bolestného označ ho BR.  



Ak patrí do slávnostného označ ho SR.            Ak patrí do ruženca svetla označ ho SVR.

... ktorý bol pre nás bičovaný        

... ktorý slávne vystúpil do neba

... ktorého si Panna v chráme našla

... ktorý sa ukázal v božskej sláve 
    na hore premenenia 

... ktorý ťa Panna v nebi  korunoval 

... ktorý bol pokrstený v Jordáne 
    a začal svoje verejné účinkovanie

... ktorý  sa pre nás krvou potil

... ktorého si Panna pri návšteve 
    Alžbety v živote nosila 

4. Sú nasledujúce výroky správne? Daj do krúžku správnu odpoveď.
A = áno                        N = nie

1. Pán Ježiš ustanovil 6 sviatostí.                                                                                               A – N

2. Pán Ježiš povedal: „ Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“                                           A – N

3. Svedomie je niečo živé, rozvíja sa alebo zakrpatie.                                                              A – N

4. Neúcta voči rodičom, je hriech proti 9. Božiemu príkazu.                                                   A – N

5. Nie je dovolené klamať, ale nik nie je povinný povedať pravdu tomu,
      kto nemá na ňu právo.                                                                                                           A – N

5. Doplň správnu odpoveď:



5. V ktorom meste sa konal prvý koncil v Cirkvi? 

  
6. Prvým pápežom bol                                                 .

7. Akou smrťou zomrel sv. Pavol?

8. Ktorý koncil v 16. storočí rieši otázku reformácie?  

6. Doplň chýbajúce slová:

Svätý, svätý, svätý, Pán Boh .                                                                     Plné sú 

i zem tvojej                                        . Hosanna na výsostiach.                                      , ktorý prichádza 

v mene Pánovom. Hosanna na                                     . 
               

7. Slovensko má dve arcidiecézy. Daj do krúžku dve správne odpovede.

a) Bratislavsko – trnavská arcidiecéza                   e) Bansko - bystrická diacéza

            b) Prešovská arcidiecéza                                        f) Spišská arcidiecéza

                        c) Nitrianska arcidiecéza                                        g) Rožňavská arcidiecéza

                                      d) Košická arcidiecéza



Nábožensko – hodnotový test

(Prijímacie skúšky do 4 – ročného gymnázia 6. mája 2004.)

1.Ak biblická postava patrí do Starého zákona, napíš do príslušnej bublinky skratku SZ .
Ak  patrí do Nového zákona, napíš skratku NZ.

 SZ                      NZ                           SZ                             NZ                            NZ

         Ezechiel                   Matúš                       Ester                        Timotej                  Barnabáš

           
           NZ                       NZ                              SZ                               NZ                          NZ

         Lýdia                   Štefan                         Eliáš                      Magdaléna                     Peter
 

2. Priraď k jednotlivým udalostiam správne mesto alebo vrch z nasledujúcich pomocných slov:

Emauzy   Atény   Jeruzalem   Damask   Sarepta   Jericho   Nazaret   Naim   Betsaida

a) Vzkriesenie mládenca  v meste                   NAIM

b) Pán sa zjavil dvom učeníkom na ceste do  mesta            EMAUZY     

c) Obrátenie Šaula sa udialo pred mestom           DAMASK

d) Sv. Pavol predniesol svoju reč na aeropágu v meste               ATÉNY 

e) Jozue zázračne dobyl prvé kannánske mesto              JERICHO  



3. Zaraď jednotlivé tajomstvá do príslušných ružencov.

Ak patrí do radostného označ ho RR.            Ak patrí do bolestného označ ho BR.  

Ak patrí do slávnostného označ ho SR.            Ak patrí do ruženca svetla označ ho SVR.

... ktorý bol pre nás bičovaný              BR   

... ktorý slávne vystúpil do neba          SR

                                                                

... ktorého si Panna v chráme našla     RR

... ktorý sa ukázal v božskej sláve   
 na hore premenenia                           SVR       

  

... ktorý ťa Panna v nebi  korunoval      SR

... ktorý bol pokrstený v Jordáne          SVR
    a začal svoje verejné účinkovanie

... ktorý  sa pre nás krvou potil         BR

... ktorého si Panna pri návšteve 
    Alžbety v živote nosila                    RR

4. Sú nasledujúce výroky správne? Daj do krúžku správnu odpoveď.
A = áno                        N = nie

1. Pán Ježiš ustanovil 6 sviatostí.                                                                                             A  –  N

2. Pán Ježiš povedal: „ Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“                                          A  –  N

3. Svedomie je niečo živé, rozvíja sa alebo zakrpatie.                                                             A  –  N

4. Neúcta voči rodičom, je hriech proti 9. Božiemu príkazu.                                                  A  –  N

5. Nie je dovolené klamať, ale nik nie je povinný povedať pravdu tomu,
      kto nemá na ňu právo.                                                                                                          A  –  N



5. Doplň správnu odpoveď:

1. V ktorom meste sa konal prvý koncil v Cirkvi?         V   JERUZALEME

  
2. Prvým pápežom bol         SV. PETER                                              .

3. Akou smrťou zomrel sv. Pavol?     SŤAŤÍM; MEČOM

4. Ktorý koncil v 16. storočí rieši otázku reformácie?             TRIDENSKÝ 

6. Doplň chýbajúce slová:

Svätý, svätý, svätý, Pán Boh        VŠETKÝCH            SVETOV         . Plné sú             NEBESIA

i zem tvojej              SLÁVY           . Hosanna na výsostiach.       POŹEHNANÝ       , ktorý prichádza 
                             
v mene Pánovom. Hosanna na          VÝSOSTIACH . 
               

7. Slovensko má dve arcidiecézy. Daj do krúžku dve správne odpovede.

a) Bratislavsko – trnavská arcidiecéza                   e) Bansko - bystrická diacéza

            b) Prešovská arcidiecéza                                        f) Spišská arcidiecéza

                        c) Nitrianska arcidiecéza                                        g) Rožňavská arcidiecéza

                                      d) Košická arcidiecéza



Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

Nábožensko - hodnotový test

                                 /Prijímacie skúšky do 4- ročného gymnázia – 3 a   6. mája 2004/
                                                                                                                                                                                                

Vyhodnotenie

  1.    Za       10 – 9  správnych odpovedí                    3 body                  max 3body
                                  8 - 6   správnych odpovedí                    2 body
                                  5 – 1  správnu odpoveď                        1 bod

             2.    Za         každú  správnu odpoveď                       1 bod                      max 5 bodov
    

             3.    Za               8  správnych odpovedí                     5 bodov                  max 5 body
                                        7  správne odpovede                        4 body
                                   6 - 5 správnych  odpovedí                    3 body
                                  4 – 3 správne odpovede                         2 body

2 – 1 správnu odpoveď                         1 bod
             

              4.    Za               5 správnych odpovedí                    3 body                      max 3 body 
                                  4 – 3 správne odpovede                        2 body
                                  2 – 1 správnu  odpoveď                       1 bod
                                  

               5.    Za       každú  správnu odpoveď                       1 bod                        max 4 body 
  

               6.    Za               5 správnych odpovedí                   3 body                       max 3 body
                                   4 – 3 správne odpovede                       2 body
                                   2 – 1 správnu odpoveď                        1 bod
                                  

               7.     Za       správnu odpoveď                                  1 bod                         max 2 bod

____________________________________________________________________________

                                                                                                Spolu:                     max 25 bodov



Témy na ústne  prijímacie skúšky do 4 - ročného Gymnázia
  ( 3 a 6. mája 2004.)

   
 1.  Čo vieš o sviatosti Krstu?

Kto nám dal sviatosť krstu?   Ako sa vysluhuje krst?  Aké účinky má krst?
Kto môže krstiť?  Aké pomôcky sú potrebné ku krstu dieťaťa? Aké druhy krstu poznáme?

Ktorými slovami bola táto sviatosť ustanovená?
  

2.  Čo vieš o sviatosti  Birmovania?

Kto môže prijať túto sviatosť?  Kto môže túto sviatosť vysluhovať?  Aké účinky
má na dušu?  Ako sa vysluhuje ?  Koľko krát ju môžeme prijať? 

Prečo prijímame túto sviatosť?

3.   Čo vieš o sviatosti Zmierenia?
  

Čo je to hriech?  Ktorými slovami ustanovil P. Ježiš sviatosť zmierenia?
Kedy Ježiš  / konkrétny deň/ ustanovil Ježiš sviatosť zmierenia?  Koľko

a ktoré časti má táto sviatosť? Ktorá z nich je najdôležitejšia?

4.  Čo vieš o sviatosti Eucharistie?

Čo je to Eucharistia? Kto a kedy nám ju dal?  Ktorými slovami ustanovil Ježiš túto
sviatosť? Kto ju môže prijímať? Môžem prijímať Eucharistiu aj mimo sv. omše?

/ vysvetli podmienky /. Čo znamená eucharistický pôst? Povedz iné názvy Eucharistie!
Svätá omša –  ktoré má časti?  Čo sa vo svätej omši nikdy nemôže zmeniť a prečo? 
Čo znamená obetovanie? Ktoré slová premieňajú obetné dary na Telo a Krv Pána?

Kto môže platne slúžiť sv. omšu?

5.  Čo vieš o sviatosti Manželstva?

Prečo je potrebná táto sviatosť? Ak žijú dvaja ľudia ako manželia bez prijatia tejto
sviatosti, proti ktorému Božiemu príkazu hrešia? Ako dlho trvá táto sviatosť po jej

vyslúžení? Je manželstvo nerozlučné?  Čo sľubujú snúbenci pri sobáši? / lásku a vernosť až do smrti/.

6.   Čo vieš o sviatosti Kňazstva?

Kto ustanovil sviatosť kňazstva? Kto dnes udeľuje sviatosť kňazstva? Kto môže
prijať túto sviatosť? Ako sa v prvých storočiach nazývali kňazi? /presbyteri/

Akú úlohu má biskup? Akú úlohu má kňaz? Akú úlohu má diakon? 
Ako sa volá tvoj biskup?

     
7.   Charakterizuj obdobie Adventu a Vianoc!

Kedy začína advent?  Koľko dní, týždňov trvá?  Aká je liturgická farba? Čo je
obsahom adventu? K čomu nás vyzýva Cirkev v čase adventu? Kto je „hlavnou“
postavou adventného obdobia? Čo je symbolom adventu? Kedy kňaz v advente

používa ružové rúcho a prečo? Čo je symbolom Vianoc a prečo? Kedy sa narodil P. Ježiš?
Kde sa narodil P. Ježiš? Kto tvorí sv. Rodinu? Od ktorého storočia sa stavajú jasličky?

Kto ich do Cirkevnej tradície zaviedol? Kedy končí vianočné obdobie? Aká je liturgická farba?



8.   Charakterizuj obdobie Pôstu a Veľkej Noci!

Kedy začína pôst? Koľko dní trvá pôst? Čo je obsahom dňa : Popolcová streda?
Aká je liturgická farba tohto obdobia? Ktorým dňom začína Veľký týždeň? Čo sa
stalo na Kvetnú nedeľu?  Čo dôležité sa udialo na Veľký piatok? Aké udalosti sa

odohrali na Zelený štvrtok? Čo chcel ukázať Ježiš ľuďom, keď apoštolom umyl nohy? Kto je
povinný zachovávať prísny pôst na popolcovú stredu a veľký piatok.
Kto je od tohto pôstu oslobodený?  Ktorým dňom začína Veľká noc?

Čo je hlavným bodom tohto sviatku? Aká je liturgická farba? Koľko dní trvá veľkonočné obdobie?
Ktorým dňom končí? Majú sviatky Veľkej noci stabilný dátum? Prečo?

Ktorý  dar nám dal Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní ako prvý?
Ktoré dôležité sviatky slávime v tomto období?

9.  Charakterizuj Pannu Máriu, jej sviatky, púte!

Kto je Panna Mária? Aký má k nej vzťah naše Slovensko? Aké sviatky /aj neprikázané / poznáš?
Aké modlitby k nej poznáš , okrem Zdravas...? Ktoré pútne miesta poznáš?

/ Na Slovensku i na celom svete?/  Vieš komu a kde sa zjavila? Kedy a kto nám ju dal?

10.    Čo  je Modlitba?  Aký má význam v živote kresťana?

Definuj modlitbu? Aké druhy modlitby poznáš? Kto a ktorú modlitbu nás
naučil ako vzor všetkých modlitieb? Kedy, kde sa máme modliť? Prečo je

potrebné modliť sa?  Kto sa môže modliť? Aké modlitby poznáš?

11.    Charakterizuj štruktúru katolíckej Cirkvi!
                                                                              

Kto je pápež? Aké má úlohy? Kde sídli? Ako sa volá dnešný pápež? 
Aké je jeho civilné meno a odkiaľ pochádza? Kto sú kardináli a aké majú úlohy?

Poznáš nejakého Slovenského kardinála? Ako sa volá? Kde sídli?
Kto sú biskupi? Kto ich môže vysvätiť? Akú majú úlohu? Vymenuj aspoň tri
úlohy, ktoré má vykonávať ako dobrý pastier!  Čo je to diecéza, biskupstvo?
Kto je kňaz? Akú má úlohu? Čo je to farnosť? Kto je kaplán? Kto je dekan?

Čo je to dekanát? Kto je diakon? Akú má úlohu?
Kto tvorí Boží ľud a aké úlohy môže a má vykonávať v Cirkvi?

12.   Desatoro – 1, 2 a 3 príkaz!

Ako znejú?  Vysvetli, čo znamená pre nás   zachovávanie týchto príkazov? Čo je to povera?
Modloslužba? Aký druh hriechu je dobrovoľné vynechanie svätej omše v nedeľu

a v prikázaný sviatok?  Je možná nejaká náprava. Ak áno, aká?

13.   Desatoro – 4, 5, 6 = 9 príkaz!

Ako znejú tieto príkazy? Vysvetli ich podrobnejšie. Ako pôsobí na dušu  nedodržiavanie týchto
príkazov? Koho tým urážame a spôsobujeme bolesť duše a možno i tela? Ako ich možno

napraviť?

14.   Desatoro – 8, 7 = 10 príkaz!
                  

Ako znejú tieto príkazy? Vysvetli ich podrobnejšie. Ako pôsobí na dušu  nedodržiavanie týchto
príkazov? Koho tým urážame a spôsobujeme bolesť duše a možno i tela? Ako ich možno

napraviť?

15. Čo vieš o Sv. Cyrilovi a Metodovi?
 

Odkiaľ pochádzajú? Dát. smrti /sv. Metod: 885, sv. Cyril: 869/ Príchod na V. Moravu/863/
Kto a prečo ich pozval? Obsah ich práce./preklad liturg. kníh, Hlaholika,, výchova kňazského

dorastu.../  Ich žiaci./ Gorazd, Angelus, Náhum.../   Kto ich vyhnal?  
Kto a kedy ich vyhlásil za spolupatrónov Európy? / 31. 12. 1980, Ján Pavol II./


