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ZEMEPIS Knihy Genezis 
1. Ako sa volalo údolie, kde sa stretol Abram so 

sodomským a salemským  kráľom  po víťazstve nad 
Chodorlahomerom?   

2. Ako sa volala rieka, za ktorú previedol Jakub svoje 
ženy, deti a majetok  a  ostal sám a vtedy zápasil 
s Bohom?    

3. Kde dostihol Laban Jakuba, keď od neho utiekol? 
4. Odkiaľ pochádzal Abram?  
5. V ktorom meste zomrel Abramov otec Tare 

(Terach)  
6. Vymenuj mená riek, ktoré ohraničovali Eden. 
7. Na ktorom vrchu zomrel Áron?   
8. Pri akej rieke zápasil Jakub s Bohom, keď sa vracal 

domov a dostal meno Izrael? 
KRAJINY A MESTÁ 
1. V ktorom kraji sa usadil Jakub s rodinou v Egypte? 
2. Ako nazval Kain mesto, ktoré vystaval? 
3. V akom kraji postavili ľudia mesto Babylón a vežu? 
4. Kde sa narodil Abram? 
5. Kde zomrel Abramov otec Terach?  
6. V ktorom meste  býval Lót, keď  ho navštívili dvaja 

anjeli?  
7. Do ktorej krajiny mal odísť Abrahám obetovať 

svojho syna Izáka?  
8. Odkiaľ pochádzala Rebeka? 
9. V akom meste sa Boh prvý krát zjavil Abramovi? 
10. Ako sa volal kraj v Egypte, do ktorého Jozef usadil 

svojho otca a bratov ? 
ROKY A ČÍSLA   
1. Koľko detí mal Izrael? 
2. Koľko rokov musel odslúžiť Jakub u Labana, aby 

dostal za  manželku tú pravú?       
3. Koľko hviezd videl Jozef sa mu klaňať vo svojom 

druhom sne?  
4. Za koľko strieborných predali bratia Jozefa 

madiánskym kupcom?  
5. Koľko výhonkov videl vo svojom sne na viniči hlavný 

čašník, ktorý bol vo väzení?  
6. Koľko dní bola pri potope zem zaliata vodou? 
7. Koľko bolo celkom duší Jakubovho domu, ktoré 

prišli do Egypta? 
8. Koľko rokov sa dožil Abrahám? 
9. Koľko rokov mal Jozef, keď ho predali do Egypta ? 
10. Koľko rokov bol Jozef vo väzení? 
Hriechy 
Aký hriech spáchali Lótove dcéry?        
RODINNÉ VZŤAHY  
1. Ako sa volala manželka Jozefa Egyptského?  
2. V akom vzťahu boli Abrahám a Ketura? 
3. Koľko bratov mala Dina?  
4. Koho si adoptoval Jakub? 

5. Uveďte mená aspoň dvoch Terachových vnukov. 
6. Uveď mená starých otcov Ezaua a Jakuba.  
7. Ktoré dve sestry mali za muža syna svojej tety? 
8. V akom príbuzenskom vzťahu boli Jakub a Laban? 
9. V akom príbuzenskom vzťahu boli Abrahám a 

Rebeka? 
10. V akom príbuzenskom vzťahu boli Sára a Ezau? 
11. V akom príbuzenskom vzťahu boli Jakub a Lia? 
12. V akom príbuzenskom vzťahu boli Jozef a Jakub? 
13. V akom príbuzenskom vzťahu boli Terach a Izák? 
14. Ako sa volá otec Abraháma?    
15. Koľkých synov mal Abrahám?    
16. Vymenuj Jakubových synov. 
17. Mal Jozef Egyptský synov?   
18. Ako sa volá brat Rebeky a otec Lie a Ráchel?    
19. Abrahámov synovec, ktorý s ním putoval 

z Chaldejského Úru do Haránu a Kanaánu sa volal?  
20. Koho dostal za manželku Jakub po 14 rokoch služby 

u Labana? 
21. Koho si Abrahám zobral za manželku po smrti Sáry? 
O d m e n y    
1. Akú odmenu dostal Abrahám za svoju poslušnosť 

voči Bohu, že mu neodoprel svojho syna Izáka? 
2. Čo si pýtal Jakub od Labana ako odmenu za 7 rokov 

služby? 
3. Za akú odmenu predali Jakubovi synovia svojho 

brata Jozefa  madiánskym kupcom? 
4. Čo získal ako priazeň a odmenu od faraóna Jozef za 

výklad snov a návrh riešenia situácie, vyplývajúcej 
zo sna? 

POHOSTENIA 
1. Koho pohostil Abrahám pri terebintoch Mamreho, 

keď za horúčavy sedel pri vchode do stanu  
2. Kto pozval do svojho domu a pohostil tam dvoch 

anjelov v Sodome? 
3. Prečo urobil Izák pre Abimelecha a jeho sprievod 

hostinu?  
4. Prečo urobil Laban hostinu, keď Jakub u neho 

odslúžil 7 rokov? 
BIBLICKÉ ŽENY 
1. Vymenuj ženy, ktoré nemohli mať deti a keď ich 

Boh požehnal boli to veľkí synovia viery. 
2. O ktorej žene Písmo hovorí, že mala  „oči bez 

lesku”?  
3. Kam najprv zaviedol Izák Rebeku, keď ju priviedol 

Abrahámov sluha?  
4. Ktorej žene Boh zmenil meno a ako?  
5. Čo práve robila  Ráchel, keď ju Jakub prvýkrát 

uzrel? 
6. Čo ukradla Ráchel svojmu otcovi, keď mali od neho 

ujsť? 
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7. Čo práve robila Rebeka, keď ju videl Abrahámov 
sluha, ktorý hľadal  ženu pre Izáka? 

8. Kto je otcom Asenet, manželky veľkej postavy SZ, o 
ktorej sv. Písmo tak málo hovorí? 

9. Ako sa volala dcéra Lie?  
10. Vymenuj matky Jakubových synov.  
11. Ako sa volali matka a Jakubov syn, ktorý sa jej 

narodil na ceste do Efraty a po pôrode, ktorého 
zomrela?  

INZERÁTY  
1. Hľadám miesto, kde by som mohol pochovať svoju 

manželku. Zn: Som iba prišelec a hosť.   
2. Kto mi upečie chlieb a pripraví víno ako dar 

Abramovi? Zn: Obeta jedinému Bohu.  
3. Ponúkam návod, ako sa stať soľným stĺpom. 

Zvedavosti nikdy nie je dosť. Zn: Stačí sa len obzrieť.  
4. Našiel som strieborný pohár, ktorý mi nepatrí. Kto 

mi pomôže nájsť jeho majiteľa? Zn: Vrece s obilím.  
VÝZNAM MIEN  
1. Čo znamená meno Abram? 
2. Čo znamená meno Izák? 
3. Čo znamená meno Izrael? 
4. Čo znamená meno Ezau? 
5. Čo znamená meno Jakub ? 
6. Čo znamená meno  Ráchel? 
7. Čo znamená meno Lia? 
8. Čo znamená meno Jozef? 
9. Čo znamená meno Bennoni? 
10. Čo znamená meno Benjamín? 
11. Čo znamená meno Abrahám?    
12. Čo znamená meno Sára?    
13. Čo znamená meno Sarai? 
PATRIARCHOVIA 
1. Uveď mená 4 patriarchov.  
2. Mal Abram súrodencov? V prípade, že áno, uveď 

mená! 
3. Prečo vydával Abram v Egypte svoju ženu Sarai za 

svoju sestru? 
4. Ako ochránil Boh čistotu Sarai v Egypte? 
5. Prečo sa Abram rozišiel so synovcom Lótom? 
6. Čo bolo vrcholom viery u Abraháma? 
7. Kde pochovali Izák a Izmael svojho otca? 
8. Kto podvodom vymámil od Izáka v starobe 

požehnanie? 
9. Ako pykali  Rebeka a Jakub za oklamanie Izáka? 
10. Prečo sa Jozef nehneval v Egypte na svojich bratov 

a čo pochopil? 
11. Čo urobil Jakub pri požehnávaní Jozefových synov? 
12. Kde po druhýkrát hovoril Abrahám o Sáre ako o 

svojej sestre a kto ju dal uniesť? 
13. Čím zarmútil Ezau otca Izáka a matku Rebeku? 
SYMBOLY  

1. S kým sa spája soľný stĺp?  
2. S kým sa spája rebrík siahajúci až do neba? 
Zmluvy  
1. A kým uzavrel Boh zmluvu tým spôsobom, že 

v podobe dymiacej pece a horiacej fakle prešiel 
pomedzi rozpoltené zvieratá? 

2. Čo Boh žiada od Abraháma ako  znak večnej 
zmluvy?   

3. S ktorým z Abrahámových synov sľúbil Boh potvrdiť 
zmluvu?        

Otroci  
1. Komu predali Jozefa, Jakubovho syna Izmaeliti 

v Egypte?    
2. Kto sa mal stať Jozefovým otrokom, pretože sa u 

neho našiel  strieborný  pohár?  
3. Čo znamenalo, keď pán priviedol k dverám otroka a 

šidlom mu prepichol ucho?   
4. Z akého národa pochádzala Agar, slúžka 

Abrahámovej Sáry?    
5. Ako sa volal damašský Abrahámov sluha?   
REMESLÁ  
1. Aké remeslo vykonával spoluväzeň Jozefa 

Egyptského, ktorého dal faraón podľa Jozefovho 
výkladu sna obesiť ?      

2. Čím bol Jakubov syn Ezau ?   
3. Čo vykonávala Ráchel?  
4. Aké zamestnanie mal Putifar, u ktorého  Jozef 

Egyptský spravoval dom? 
Anjeli 
Čo prikázal anjel Agar, keď sa jej zjavil pri úteku?  
Kam sa prikázali ponáhľať anjeli Lótovi aj s jeho 
rodinou? 
Čo povedal anjel Agar o budúcnosti jej syna? 
Čo prisľúbil anjel Abrahámovi, že neodoprel obetovať 
svojho syna Izáka?  
Čo urobil anjel, keď videl, že pri zápase Jakuba 
nepremôže?   
Dvojice osôb  
Ezau  a ... a)  Noemi b) Jakub c)  Orfa 
Ráchel  a a)  Ester b) Jakub c)  Juda 
ÁNO - NIE    
1. Bol Abrahám synom Táreho?    
2. Bol Abram v Egypte?    
3. Bol Melchizedech kráľom Sodomy?   
4. Bol Izmael druhorodeným synom Abraháma?    
5. Bola Agar manželkou Abraháma?    
6. Mal Abrahám s Keturou 8 synov?    
7. Postavil Jakub oltár Bohu v Beteli?    
8. Bol Putifar najvyšším panovníkom v Egypte?   
9. Žil Jakub v Egypte 15 rokov?   
10. Navštívil Abrám na ceste do Kanaánu aj Egypt? 
Podoby Boha 
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V akej podobe prišiel Pán, keď uzatváral zmluvu 
s Abrahámom? 
Genezis 12-50  - TESTY 
1. Synovia Teracha (Táreho):   

a) Abram, Nachor, Lot  
b) Abraham, Arfaxad, Nachor  
c) Abram, Nachor, Aran 

2. Odkiaľ pochádzal Abram?   
a) z Haranu   b) z Chaldejského Úru   c) z Kanaánu 
3. Čo znamená meno Abram?  

a) môj otec je vznešený  b) otec mnohých 
národov c) chodil s Bohom 

4. Kam Pán rozkázal odísť Abramovi z Háranu?  
a) do Chaldejského Uru b) do Kanaánu c) do 
Egyptského Ramasesu 
5. Komu Boh povedal: “Požehnám tých, čo ťa budú 

žehnať a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať!”?  
a) Lótovi   b) Jozefovi Egyptskému    c) Abramovi 
6. V akom príbuzenskom vzťahu bol Abrahám s 

Lótom?  
a) bratia     b) nevlastní bratia   c) strýko a synovec 
7. Bol Abram aj v Egypte? 
a) áno        b) nie        c) v Biblii sa nespomína 
8. Za koho vydával Abram svoju Sarai? 
a) za neter b) za sestru    c) za otrokyňu 
9. V ktorom meste býval Lót po odchode od Abrama?

  
a) v Sodome b) v Gomore      c) v Kádeši 
10. Čím bol Melchizedech?  
a) pastierom faraónových stád 
b) salemským kráľom a kňazom boha Bála  
c) salemským kráľom a kňazom najvyššieho Boha 
11. Čo priniesol Melchizedech Abramovi?  
a) chlieb a víno b) chlieb a vodu z Jordánu 
c) zlatý oltár a kadidlo 
12. Kto bol Abramovým obľúbeným sluhom?  
a) nemal sluhov      b) damašský Eliezer  
c) elanský Bersom 
13. Kto bola matka Izmaela? a) Sunamitka  

b) Amončanka Hagarab c) Egypťanka Agar 
14. Ako zmenil Boh Abramovi meno?  
a) na Abrahám b) na Izrael c) Biblia to výslovne 
nespomína 
15. Čo znamená meno Abrahám?  a) môj otec je 

vznešený b) Otec mnohých národov c) verný sluha 
Boží 

16. Čo Boh určil Abrahámovi zachovávať ako znak 
zmluvy? a) krvavú obetu   b) otcovské 
požehnanie   c) obriezku 

17. Ako zmenil Boh meno Sarai?  a) nezmenil jej 
meno    b) zo Sára na Sarai    c) na Sára 

18. Ako zareagovala Sára, keď jej Pán povedal, že o rok 
bude mať syna?   

a) zasmiala sa  b) horko zaplakala  c) velebila Pána 
19. Kvôli koľkým spravodlivým sľúbil Pán Abrahámovi 

zachrániť Sodomu? a) 5  b) 10 c) 20 
20. Koho našli sedieť v bráne Sodomy dvaja anjeli, keď 

tam došli? a) Lóta b) Lóta s dvomi dcérami 
 c) Lóta so svojou manželkou 

21. Koľko ľudí sa zachránilo odchodom zo Sodomy? 
a) 2 - Lót so ženou b) 4 - Lót so ženou a ich dcérami  c) 6 
- Lót so ženou, dvomi dcérami a zaťmi 
22. Kam sa dovolili anjeli uchýliť Lótovi po úteku zo 

Sodomy? a) mesto Gomora  b) na horu Horeb   
 c) do mesta Segor 

23. V čo sa premenila Lótova žena, keď sa obzrela? a) v 
soľný stĺp b) v mramorovú sochu c) v žulový stĺp 

24. Ktorý kráľ dal uniesť Sáru? a) kráľ Arioch  
b) sodomský kráľ Borom c) gerarský kráľ Abimelech 

25. Kde mal obetovať Abrahám Izáka? a) na hore Horeb  
b) v kraji Morja  c) v krajine Gesen 

26. Kto bol otcom Rebeky?   
a) Batuel b) Maách       c) Nachor 
27. Kde zomrela Sára?   
a) v Chaldejsku b) v Arbe       c) v Pitome 
28. Kam pochoval Abrahám Sáru?  
a) v Lótovej jaskyni b) v rodinnej hrobke v Harane c) 
v jaskyni v Makpele 
29. Mala Rebeka brata?  
a) áno, Labana b) Batuela     c) nemala brata 
30. Kto bola Izákova žena?  
a) Dina  b) Rebeka         c) Ráchel 
31. Koľkokrát bol Abrahám ženatý?  a) 1 b) 2  c) 3 
32. Koľko synov mal Abrahám s Keturou?  
a) jediného b) 2 c) 6 
33. Ako sa menovala Abrahámova druhá žena?  
a) Agar  b) Ketura          c) Sefora 
34. Na akom pozemku pochoval Abrahám Sáru a kam 

aj jeho pochovali?   
a) na Abrahámovom, ktorý zdedil 
b) na pozemku Izákovho svokra 
c) na pozemku, ktorý Abrahám kúpil od Hetejcov 
35. Koľko synov mal Izmael? 

a) mal len 5 dcér  b) 12          c) 2 
36. Ktorej žene Pán povedal o synoch ešte v jej lone: 

„Dva národy sú v tvojom lone... a starší bude slúžiť 
mladšiemu”?   

a) Rebeke  b) Ráchel c) Lii 
37. Čia ruka držala pri narodení Ezaovu pätu? 
a) Rebekina b) Jakubova        c) Izákova 
38. Kto kúpil prvorodenstvo za misu šošovice?  
a) Ezau  b) Eliezer c) Jakub 
39. Čo vyčítal Abimelech Izákovi?  
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a) že vydával Rebeku za svoju sestru 
b) že mal veľa oviec a statku 
c) že rozložil stany v údolí Gerary 
40. Kto uzavrel zmluvy s Abimelechom pri studni v 

Bersabe?  
a) Izák a Jakub  b) Abrahám a Izák c) Abrahám a Ezau 
41. Kto získal podvodom otcovo požehnanie? 
a) Adam  b) Ruben c) Jakub 
42. Kam ušiel Jakub pred hnevom Ezaua?   
a) k Hetejcom  b) k Labanovi do Haranu 
 c) k Rebekinej sestre do Uru 
43. Čo zakázal Izák Jakubovi?  
a) zobrať za ženu kanaánske dievča      b) oženiť sa 
 c) utiecť pred Ezauom 
44. čom sa snívalo Jakubovi?  
a) mal videnie o Ráchel   b) o rebríku   c) o snopoch 
45. Ako nazval Jakub to miesto, kde sa mu prisnil sen 

pri ceste   k Batuelovi?  
a) Betel b) Lúza            c) Šebuah 
46. Čo robila Ráchel u svojho otca?  
a) slúžku Labanovej sestre          b) pásla ovce c) 
pásla svine u Labana 
47. Koľko dcér mal Laban?  a) 2 b) 3 c) 4 
48. Koľko rokov slúžil spolu Jakub, aby dostal Ráchel za 

ženu?  a) 7 b) 14             c) neslúžil 
49. Ako sa volala matka najstaršieho Jakubovho syna 

Rubena? a) Zelfa b) Ráchel c) Lia 
50. Kto bola matka Jakubovho syna Dana?   
a) Liina slúžka Zelfa b) Ráchelina slúžka Bala c) Ráchel 
51. Mal Jakub dcéru?   
52. a) áno  b) nie       c) nie je zmienka 
53. Koľko mal Jakub synov? a) 10 b) 11 c) 12 
54. Koľko osôb (duší) mala Jakubova rodina, keď prišli 

do Egypta k Jozefovi? a) 70 b) 110 c) 144 
55. Ktorých synov porodila Jakubovi Ráchel?  
a) Zabulona, Neftaliho b) Jozefa, Asera c) Benjamína, 
Jozefa 
56. Čo ukradla Ráchel svojmu otcovi pri odchode do 

Kanaánu?  
a) riad a rodinný šperk 
b) veno, ktoré si Laban privlastnil  
c) domácich bôžikov 
57. Koľko rokov bol Jakub u Labana?  
a) 14 b) 20 c) 27 
58. Aké meno dostal Jakub po zápase s Bohom?  
a) Fanuel b) Júda            c) Izrael 
59. Prečo Izraeliti nejedia šľachy bedrového kĺbu?  
a) lebo Boh sa dotkol šľachy na Jakubovom bedrovom 
kĺbe 
b) bolo to obsahom zmluvy medzi Bohom a Jakubom 
c) boli zápalnými obetami samostatne 

60. Ako sa zachoval Ezau, keď sa Jakub vrátil? a) 
zaútočil so 400 mužmi b) objali sa a plakali c) 
nestretli sa, Ezau bol mŕtvy 

61. Ako nazvala Ráchel svojho druhého syna, keď po 
pôrode zomierala? a) Benjamín (syn šťastia) b) Jozef 
(pridaj ešte syna) c) Benoni (dieťa mojeje bolesti) 

62. Ako nazval Jakub svojho a Ráchelinho druhého 
syna? 

a) Benjamín (syn šťastia) b) Jozef (pridaj ešte syna)
 c) Benoni (dieťa mojej bolesti) 
63. O čom boli Jozefove sny?   
a) o kravách a klasoch b) o košoch s pečivom c) o 
snopoch a hviezdach 
64. Komu predali madiánski kupci Jozefa?   
a) faraónovi Ramsesovi b) veliteľovi faraónovej 
stráže Putifarovi c) faraónovmu pekárovi 
65. Čo znamenali faraónove sny?   
a) sedem úrodných a sedem neúrodných rokov 
b) že príde 10 egyptských rán 
c) že mu zomrie prvorodený syn 
66. Ako zmenil faraón Jozefovi meno?  
a) dvorný vykladač snov b) Seir Edom - druhý 
faraón c) Safenat Panéach - Živiteľ zeme 
67. Ako sa volala Jozefova žena?   
a) Dison b) Asenet      c) neoženil sa 
68. Mal Jozef nejakých synov? 
a) nemal  b) Her a Onan       c) Manasses a Efraim 
69. Z čoho obvinil Jozef svojich bratov, keď prišli do 

Egypta pre obilie?  a) z vyzvedačstva b) zo snahy ho 
zabiť c) že neverili jeho snom 

70. Čo chcel Jozef od svojich bratov? 
a) aby mu predali Rubena       b) priviesť Benjamína 
 c) aby sa mu ospravedlnili 
71. Čím sa živili Jozefovi bratia?   
a) boli pastiermi oviec a dobytka b)vyrábali tehly
 c)nepracovali 
72. V akom kraji sa usadili Izraeliti v Egypte? 
a) v kraji Edom   b) v kraji Gesen c) v kraji Gersam 
73. Koho požehnal Izrael prekriženými rukami? 
a) Rubena a Júdu b) Isachara a Benjamína 
 c) Efraima a Manassesa 
74. Kde si prial byť pochovaný Izrael?  
a) v kraji Gesen  b) v jaskyni Makpela  c) v Harane 


