
Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda
Nábožensko – hodnotový test

(Prijímacie skúšky do 8 – ročného gymnázia 8. júna 2004.)

1. Napíš správne znenie 8, 9 a 10  prikázania z Desatora!

8. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9.  ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Napíš definíciu  sviatosti:

_______________________________________________________________________________________

3. Podčiarkni 4 sviatosti z nasledujúcich slov:

pohreb   krst   birmovanie   požehnanie   svätená voda   pomazanie chorých   manželstvo

4.  Napíš, kto môže udeľovať sviatosť zmierenia:

5. Napíš, kto tvorí Najsvätejšiu Trojicu!

1.____________________________ 2. ______________________________   3. ______________________________



6. Podčiarkni, čo patrí do Bohoslužby Slova! (V  udaných možnostiach sú 4 správne.)

príprava obetných darov     prosby     Verím v Boha     Otče náš      Glória     znak pokoja      žalm

7. Vypíš obdobia liturgického roka:

8. Napíš názov modlitby, ktorú modlitbu nás naučil Ježiš Kristus:

9. Napíš názov dvoch mariánskych modlitieb:

               _________________________________ _____________________________________

10. Doplň vety:

Liturgická farba obdobia cez rok je  ______________________________________________.

Viditeľnou hlavou Cirkvi je ____________________________________________________.

                                                                                                                        



Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda
Nábožensko – hodnotový test

(Prijímacie skúšky do 8 – ročného gymnázia 8. júna 2004.)

1. Napíš správne znenie 8, 9 a 10  prikázania z Desatora!

8. Nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu

9.  Nepožiadaš manželku svojho blížneho 

10. Nepožiadaš majetku svojho blížneho ani ničoho, čo mu patrí

2. Napíš definíciu  sviatosti:

 viditeľné znaky, ktoré vlievajú neviditeľnú milosť

3. Podčiarkni 4 sviatosti z uvedených slov:

pohreb             krst               birmovanie            požehnanie              svätená voda  

                 pomazanie chorých                            manželstvo

4.  Napíš, kto môže udeľovať sviatosť zmierenia:

                                        kňazi a biskupi

5. Napíš, kto tvorí Najsvätejšiu Trojicu!

1. Boh – Otec           2. Ježiš Kristus - Syn                3. Duch Svätý 



6. Podčiarkni, čo patrí do Bohoslužby Slova! (V  udaných možnostiach sú 4 správne.)

príprava obetných darov          prosby           Verím v     Boha            Otče náš
Glória    
            
                                  znak pokoja        žalm

7. Vypíš obdobia liturgického roka:

               adventné                                                             vianočné

                                                        cez rok

                  pôstne                                                              veľkonočné              

8. Napíš názov modlitby, ktorú modlitbu nás naučil Ježiš Kristus:

                                                        Otče náš ...

9. Napíš názov dvoch mariánskych modlitieb:

Zdravas Mária;  Anjel Pána;  Ruženec;  Rozpamätaj sa ... ; Raduj sa 

nebies Kráľovná;  Litánie loretánske; ... 

10. Doplň vety:

Liturgická farba obdobia cez rok je    zelená

Viditeľnou hlavou Cirkvi je  pápež;   sv. Otec;   rímsky biskup;   Ján Pavol II

                                                                                                                        



Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

Nábožensko - hodnotový test

                                 /Prijímacie skúšky do 8- ročného gymnázia – 8. júna 2004/
                                                                                                                                                                                                

Vyhodnotenie

             1.    Za            každú správnu odpoveď                 1 bod                     max  3 body    

             2.    Za            správnu odpoveď                            2 body                   max 2 body

             3.    Za            každú správnu odpoveď                 1 bod                      max 4 body
                      
             4.    Za            správnu odpoveď                            1 bod                      max 1 bod 

             5.    Za            správnu odpoveď                            1 bod                      max 1 bod 

             6.    Za           každú správnu odpoveď                   1 bod                      max 4 body
                                 
             7.    Za           každú správnu odpoveď                   1 bod                      max 5 bod

             8.    Za           správnu odpoveď                              1 bod                     max 1 bod

             9.    Za           každú správnu odpoveď                   1 bod                     max 2 body

          10.     Za           za každú správnu odpoveď               1 bod                     max 2 body

____________________________________________________________________________

                                                                                                Spolu:                max 25 bodov


