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Testas "Dešimt Dievo Įsakymų"  
 
Pastaba:  
Testo klausimuose galimi vienas ar keli teisingi atsakymai.  
 
1. Kuris įsakymas liepia švęsti sekmadienį? 
 Penktas. 
 Septintas. 
 Pirmas. 
 Devintas. 
 Trečias. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
  
2. Kuris įsakymas draudžia meluoti, girtis? 
 Dešimtas. 
 Antras. 
 Šeštas. 
 Ketvirtas. 
 Aštuntas. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
3. Kaip atrodytų tavo klasės gyvenimas, jei visi laikytųsi Dešimties Dievo Įsakymų? 
 Bendrautų žemindami vienas kitą. 
 Nuolat vartotų svaigalus. 
 Gyventų meluodami ir tingėdami. 
 Nebijodami prisipažinti suklydę ir gerbdami kitus. 
 Būtų visi apimti pykčio ir pavydo. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
4. Ar Dievo Įsakymai (sujunk teisingus atsakymus): 
 Paaiškina ...                                                             ... minčių, žodžių ir veiksmų tyrumą. 
 Moko, kad nepaklusti vienam įsakymui ...  ... vienas kitą 
 Aiškina, kad negalima gerbti kito žmogaus, ... ... negerbiant Dievo. 
 Teigia, kad nesugebėtume garbinti Dievo ...  ... reiškia nusižengti visiems. 
 Saugo žmonių ...                                       ... ramią sąžinę. 
 Padeda turėti visada ...                           ... nemylėdami žmonių, kurie yra Jo                   
                                                                                               kūriniai. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      Surinkta taškų: _______  
 
5. Kuriuo Įsakymu Dievas įpareigoja žmogų tarti jo vardą su meile ir pagarba? 
 Penktu. 
 Pirmu. 
 Aštuntu. 
 Trečiu. 
 Antru. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
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6. Kuris įsakymas draudžia paleistuvauti, žiūrėti nepadorius paveikslus, filmus ir klausytis 
bei kalbėti nešvankias kalbas? 
 Aštuntas 
 Šeštas 
 Ketvirtas 
 Antras 
 Dešimtas 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
7. Dievo duoti Įsakymai nurodo, kaip turime elgtis su Dievu ir žmonėmis. ______________ 
nurodo mūsų pareigas Dievui. Kiti ____________ draudžia blogus darbus žmonėms. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
8. Kas pasakoja žmonėms Dievo Įsakymų atsiradimo Istoriją? 
Atsakymas: ____________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
9. Ar Dievo Įsakymai yra: 
 Kultūringo ir gražaus elgesio taisyklių rinkinys. 
 Įsakymai, kurie žlugdo žmogų ir skaldo bendruomenę. 
 Įsakymai, kurie garantuoja gražius žmonių tarpusavio santykius 
 Įsakymai, kurie stiprina žmogaus ir Dievo ryšį. 
 Kelių eismo taisyklių rinkinys. 
 Dievo meilės žodžiai žmogui. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
10. Kaip skamba dešimtas Dievo Įsakymas? 
Atsakymas: _______________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
11. Ant ko Viešpats užrašė 10 Įsakymų? 
 Ant uolos. 
 Ant sniego. 
 Ant žemės. 
 Ant smėlio. 
 Ant akmens plokščių. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
12. Kuris įsakymas ragina klausyti tėvų, jiems padėti ir būti mandagiems su vyresniais 
žmonėmis? 
 Antras. 
 Ketvirtas. 
 Pirmas. 
 Penktas. 
 Trečias. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
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13. Kas yra Dekalogas? 
 Svarbiausias gyvenimo įvykis. 
 Žmogaus vardas. 
 Pagrindinės maldos. 
 Dešimt Dievo Įsakymų. 
 Miesto pavadinimas. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
14. Kuris įsakymas primena, kad negalima imti nė vieno daikto, kuris yra ne tavo? Tuo 
pačiu ragina neišnaudoti kitų žmonių. 
 Penktas. 
 Devintas. 
 Pirmas. 
 Trečias. 
 Septintas. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
15. Dievas myli savo žmones. Išvadavęs juos iš Egipto nelaisvės dovanojo ___________, kad 
daugiau nebebūtų žeminami ir beteisiai. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
16. Kuriuo įsakymu mokoma neskriausti, nekankinti ir nežudyti  gyvūnų ir žmonių? 
 Devintu. 
 Ketvirtu. 
 Septintu. 
 Antru. 
 Penktu. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
17. Kalno pavadinimas, ant kurio Mozei Viešpats paskelbė Įsakymus. 
Atsakymas: ________________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
18. Iš kur atsirado Dešimt Dievo Įsakymų? 
 Dievas apreiškė Mozei ant Sinajaus kalno. 
 Išpranašavo žyniai ir išminčiai ypatingų apeigų metu. 
 Sukūrė ir priėmė rudens sesijos metu Lietuvos Seimas. 
 Vilniuje susapnavo kunigaikštis Gediminas. 
 Mokslininkai sugalvojo. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
19. Šventajame Rašte skaitome, jog Dievas panorėjo priminti žmonėms pagrindines 
gyvenimo taisykles, kurių nevalia užmiršti. Tačiau Dievo įsakymų laikymasis kartais gali 
pareikalauti didelių pastangų. Kaip manai ar: 
 Laikaisi septinto Įsakymo, jei nesaugai gamtos ar kito visuomeninio turto.              taip ne  
 Nevykdydamas mokinio pareigų (nedrausmingu elgesiu per pamokas,  
      neatlikdamas namų darbų ir pan.), nerodydamas reikiamos pagarbos mokytojams  
      ar nesilaikai ketvirto Įsakymo?                                                                          taip ne  
 Nusikalsti antrajam Įsakymui, jei meldiesi paskubomis ir nesusikaupęs.               taip ne  
 Pavydas irgi reiškia nusižengimą Dievo įsakymui.                                                  taip ne  

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
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20. Kuris įsakymas ragina ištikimybę santuokoje? 
 Pirmas. 
 Septintas. 
 Trečias. 
 Devintas. 
 Penktas. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
21. Ar tiesa, kad Dekalogas padeda pasikeisti kiekvienam žmogui, kuris nori tai padaryti? 
 Taip. 
 Ne. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
22. Iš kokios nelaisvės išvaduoja tave Dievas, jei tu laikaisi Dekalogo? 
 Priklausomybės. 
 Kaimynų. 
 Tėvų. 
 Nuodėmės. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
 
Maksimalus taškų skaičius: 35      Surinkta taškų: ______     Pažymys: ______ 
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Testo „Dešimt Dievo Įsakymų“ – ATSAKYMAI 
 
1. Kuris įsakymas liepia švęsti sekmadienį? 
 Trečias. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
  
2. Kuris įsakymas draudžia meluoti, girtis? 
 Aštuntas. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
3. Kaip atrodytų tavo klasės gyvenimas, jei visi laikytųsi Dešimties Dievo Įsakymų? 
 Nebijodami prisipažinti suklydę ir gerbdami kitus. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 
4. Ar Dievo Įsakymai (sujunk teisingus atsakymus): 
 Paaiškina ...                                                             ... vienas kitą.  
 Moko, kad nepaklusti vienam įsakymui ...  ... reiškia nusižengti visiems. 
 Aiškina, kad negalima gerbti kito žmogaus, ... ... negerbiant Dievo. 
 Teigia, kad nesugebėtume garbinti Dievo ...  ... nemylėdami žmonių, kurie yra Jo                   
                                                                                              kūriniai. 
 Saugo žmonių ...                                       .. minčių, žodžių ir veiksmų tyrumą. 
 Padeda turėti visada ...                           ... ramią sąžinę.  

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5       
 
5. Kuriuo Įsakymu Dievas įpareigoja žmogų tarti jo vardą su meile ir pagarba? 
 Antru. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
6. Kuris įsakymas draudžia paleistuvauti, žiūrėti nepadorius paveikslus, filmus ir klausytis 
bei kalbėti nešvankias kalbas? 
 Šeštas 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
7. Dievo duoti Įsakymai nurodo, kaip turime elgtis su Dievu ir žmonėmis. Pirmi trys 
Įsakymai nurodo mūsų pareigas Dievui. Kiti septyni Įsakymai draudžia blogus darbus 
žmonėms. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
8. Kas pasakoja žmonėms Dievo Įsakymų atsiradimo Istoriją? 
Atsakymas: Šventasis Raštas arba Biblija arba Pradžios knyga arba Senasis Testamentas 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
9. Ar Dievo Įsakymai yra: 
 Kultūringo ir gražaus elgesio taisyklių rinkinys. 
 Įsakymai, kurie garantuoja gražius žmonių tarpusavio santykius 
 Įsakymai, kurie stiprina žmogaus ir Dievo ryšį. 
 Dievo meilės žodžiai žmogui. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
10. Kaip skamba dešimtas Dievo Įsakymas? 
Atsakymas: Negeisk svetimo turto. arba Negeisk svetimo turto 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
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11. Ant ko Viešpats užrašė 10 Įsakymų? 
 Ant akmens plokščių. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
12. Kuris įsakymas ragina klausyti tėvų, jiems padėti ir būti mandagiems su vyresniais 
žmonėmis? 
 Ketvirtas. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
13. Kas yra Dekalogas? 
 Dešimt Dievo Įsakymų. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
14. Kuris įsakymas primena, kad negalima imti nė vieno daikto, kuris yra ne tavo? Tuo 
pačiu ragina neišnaudoti kitų žmonių. 
 Septintas. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
15. Dievas myli savo žmones. Išvadavęs juos iš Egipto nelaisvės dovanojo Dekalogą, kad 
daugiau nebebūtų žeminami ir beteisiai. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
16. Kuriuo įsakymu mokoma neskriausti, nekankinti ir nežudyti  gyvūnų ir žmonių? 
 Penktu. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
17. Kalno pavadinimas, ant kurio Mozei Viešpats paskelbė Įsakymus. 
Atsakymas: Sinajus 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
18. Iš kur atsirado Dešimt Dievo Įsakymų? 
 Dievas apreiškė Mozei ant Sinajaus kalno. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 
19. Šventajame Rašte skaitome, jog Dievas panorėjo priminti žmonėms pagrindines 
gyvenimo taisykles, kurių nevalia užmiršti. Tačiau Dievo įsakymų laikymasis kartais gali 
pareikalauti didelių pastangų. Kaip manai ar: 
 Laikaisi septinto Įsakymo, jei nesaugai gamtos ar kito visuomeninio turto.              ne  
 Nevykdydamas mokinio pareigų (nedrausmingu elgesiu per pamokas,  
      neatlikdamas namų darbų ir pan.), nerodydamas reikiamos pagarbos mokytojams  
      ar nesilaikai ketvirto Įsakymo?                                                                          taip  
 Nusikalsti antrajam Įsakymui, jei meldiesi paskubomis ir nesusikaupęs.               taip   
 Pavydas irgi reiškia nusižengimą Dievo įsakymui.                                                  taip   

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
20. Kuris įsakymas ragina ištikimybę santuokoje? 
 Devintas. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
21. Ar tiesa, kad Dekalogas padeda pasikeisti kiekvienam žmogui, kuris nori tai padaryti? 
 Taip. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
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22. Iš kokios nelaisvės išvaduoja tave Dievas, jei tu laikaisi Dekalogo? 
 Nuodėmės. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 
 
Maksimalus taškų skaičius: 35       
 
 
 

Sudarė: Jonavos r. Upninkų pagrindinės mokyklos  
                                                                 tikybos vyr. mokytoja Danutė Unčiurytė 


