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KVÍZ 3 
 
1.  Koľko terčov bolo rozložených pred Huronom v gréckej súťaži – hod 

oštepom? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
 
2. Mora prežívala chvíle, keď sa cítila ďaleko od Boha. Zvládnuť tieto 

chvíle jej pomáhala 
a) spoločnosť Júdu Makabejského 
b) modlitba a návšteva chrámu 
c) obdarovanie iných 
d) spievanie piesní  

 
3.  Na koľkých vozoch bola privezená socha kráľa Antiocha, keď mala byť 

umiestnená na nádvorí chrámu? 
a) na 2 vozoch 
b) na 1 voze 
c) na 3 vozoch 
d) na 4 vozoch 

 
4.  Čo poskytovalo výhodu Júdovi Makabejskému a ostatným Židom v boji 

proti gréckemu vojsku? 
a) počet zbraní, ktoré mali 
b) hory, v ktorých sa ukrývali 
c) palice, ktoré si pripravili na boj 
d) chutná strava, ktorú pred bojom zjedli 

 
5.  Čo urobili Židia so sochou Antiocha? 

a) rozbili ju kladivami a zvyšky odviezli preč 
b) nechali ju stáť na nádvorí chrámu 
c) klaňali sa jej a uctievali ju 
d) prerobili ju na sochu svojho Boha 

 
 
6.  Keď sa začala slávnosť znovuvysvätenia chrámu, mali Makabejci 

posvätný olej do svietnika iba na 1 deň. Boh sa však o to postaral a olej 
v menore zázračne horel celých 

a) 5 dní 
b) 7 dní  
c) 8 dní  
d) 10 dní 

 
7.  Počas celej histórie bojovali Židia s nepriateľmi. Ako národ víťazili 

vďaka 
a) pevnej vôli, ktorú si vybudovali 
b) množstvu zbraní, ktoré vlastnili 
c) tomu, že sa často modlili v chráme 
d) tomu, že ich Boh ochraňoval svojimi zásahmi 

 
8.  Židia, ktorí bojovali za slobodu viery proti gréckym vojakom, dostali 

názov Makabejci. Podľa koho dostali toto pomenovanie?  
a) podľa Hurona 
b) podľa Mory 
c) podľa Júdu  
d) podľa Nátana 

 
9.  Sviatkom svetiel si Židia pripomínajú  

a) Božiu lásku a záchranu 
b) Božiu spravodlivosť  
c) Božiu silu a moc 
d) Boží hnev 

 
 
10.  Nátan, ktorý sa prispôsobil a uctieval gréckych bohov, nakoniec zmenil 

postoj. Pri príchode Júdu do Jeruzalema tancoval a volal 
a) neveril som Bohu Izraela, každú chvíľu som pochyboval 
b) už som nedúfal, že prídeš 
c) veril som v Božiu moc a pomoc 
d) vedel som, že prídeš, ani na chvíľu som o tom nezapochyboval 


