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Trůn moudrosti 

APOŠTOLOVÉ 

Kvízová hra – zkrácená varianta 

 

 

Jednoduchá kvízová hra pro zpestření setkání dětí i dospělých, případně pro 
ověření znalostí o tématu. 
 

 
 

Katecheta si předem připraví vlastní kombinaci kvízových otázek. Hra 
s kompletní sadou 30 otázek trvá cca 10-15 minut. Správných a špatných variant 
by měl přibližně stejný počet, ale hra s převahou špatných odpovědí skýtá více 
zábavy.  

Při hře katecheta postupně čte otázky – teze; přečte-li se správná varianta, hráči 
zůstanou sedět, při špatné formulaci vstanou (je možné volit i jiné varianty – 
zvedání barevných kartiček nebo přihlášení se). Hráči odpovídají až na pokyn 
(„odpočítávání“), aby hráči „neopisovali“. Pokud někdo odpoví špatně, ze hry 
vypadává. V případě, že vypadne postupně celá skupina, hra se „resetuje“ a 
pokračují opět všichni. 

Úspěšní řešitelé dostávají lístky se zlatou korunkou, ti, kteří vypadli, se 
stříbrnou za účast. Vzory korunek jsou na samostatném listu, který se kopíruje 
na různě barevné papíry. Je samozřejmě možné zvolit i jinou variantu.  
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SPRÁVNÉ VARIANTY 

1. Ježíšových apoštolů bylo celkem dvanáct. 
2. Ježíšovými nejbližšími apoštoly byli Petr, Jakub (Starší) a Jan.  
3. Jméno Petr znamená Skála. 
4. Apoštol Petr má jako atribut klíč. 
5. Apoštol Petr Ježíše po jeho zatčení třikrát zapřel.  
6. Apoštol Ondřej byl starším bratrem Šimona Petra. 
7. Apoštol Ondřej byl původně rybářem u Genezaretského jezera. 
8. Jméno Jan znamená Boží dar.  
9. Apoštol Jan je pokládán za autora jednoho z evangelií. 
10. Nejčastěji používaným atributem apoštola Jana je orel.  
11. Apoštolové Jan a Jakub Starší byli synové Zebedeovi.  
12. Apoštol Jan podle tradice stál při Ježíšově ukřižování pod křížem spolu s jeho 

matkou Marií.  
13. Nejznámějším atributem apoštola Jakuba Staršího je mušle.  
14. Apoštol Jakub Starší byl původním povoláním rybář u Tiberiadského jezera. 
15. Apoštol Filip přivedl k Ježíši Natanaela.  
16. Apoštol Filip je považován za toho, kdo vyložil etiopskému dvořanovi 

Izaiášovo proroctví.  
17. Jméno Tomáš znamená „dvojče“.  
18. Apoštol Tomáš bývá často zobrazován jako „nevěřící“, který se chce dotknout 

Ježíšových ran. 
19. Matouš Lévi byl původně celníkem.  
20. Apoštolu Judovi se také říkalo Tadeáš. 
21. Jidáš zradil Ježíše polibkem. 
22. Jidáš zemřel vlastní rukou. 
23. Jidáš zradil Ježíše za třicet stříbrných. 
24. Matěj byl zvolen po Jidášově smrti na jeho místo. 
25. Po vzkříšení se s Ježíšem u Tiberiadského jezera setkali Petr, Tomáš, 

Bartoloměj, synové Zebedeovi a ještě dva nejmenovaní učedníci.  
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ŠPATNÉ VARIANTY 

1. Ježíšových apoštolů bylo celkem dvacet jedna. 
2. Ježíšovými nejbližšími apoštoly byli Jidáš, Barnabáš a Matěj. 
3. Jméno Petr znamená Hora. 
4. Apoštol Petr má jako atribut dvoustranný francouzský klíč velikosti 18 a 16. 
5. Apoštol Petr Ježíše po jeho zatčení dvakrát zapřel, když kohout třikrát 

zakokrhal. 
6. Apoštol Ondřej byl starším bratrem Ježíše.  
7. Apoštol Ondřej byl původně rybářem u Jordánu.  
8. Jméno Jan je složeno z počátečních písmen názvů tří měst, kde pobýval Ježíš: 

Jeruzalém, Antiochie, Nazaret. 
9. Apoštol Jan je pokládán za autora Skutků apoštolských. 
10. Nejčastěji používaným atributem apoštola Jana je holubice kvůli zjevení Ducha 

svatého při Ježíšově křtu. 
11. Apoštolové Jan a Jakub Starší se potkali až ve skupině Ježíšových učedníků. 
12. Apoštol Jan podle tradice stál po ukřižování u hrobu a děkoval Josefu 

z Arimatie za jeho zapůjčení na tři dny.  
13. Nejznámějším atributem apoštola Jakuba Staršího je kostra ze žraloka. 
14. Apoštol Jakub Starší byl původním povoláním rybář u Středozemního moře.  
15. Apoštol Filip byl velmi zádumčivý a nikdy nikoho neoslovil, natož aby 

k Ježíšovi přivedl další lidi.  
16. Apoštol Filip je považován za toho, kdo vyložil etiopskému dvořanovi první 

knihu Mojžíšovu (Genesis).  
17. Jméno Tomáš je zkrácením slovního spojení „To máš jedno!“ 
18. Apoštol Tomáš bývá často označován jako „nevěřící“ kvůli významu svého 

jména (zkratce „To máš jedno“). 
19. Matouš Lévi byl původně prodavačem bižuterie. 
20. Apoštolu Judovi se také říkalo Tomáš. 
21. Jidáš zradil Ježíše podvrženým udavačským dopisem. 
22. Jidáše probodli mečem ostatní apoštolové, když se dozvěděli, že je zrádce.  
23. Jidáš zradil Ježíše za dvě láhve medoviny, bochník chleba a pět cihel zlata.  
24. Barnabáš byl zvolen po Jidášově smrti na jeho místo. 
25. Po vzkříšení se s Ježíšem u Tiberiadského jezera setkali jeho matka Marie, 

Marie Magdaléna a Salome, dcera Herodiady. 
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