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Testas "Religijos" 
 
Pastaba:  
Testo klausimuose galimi vienas ar keli teisingi atsakymai.  
 
1. Kurią savaitės dieną Dievo garbei paskiria krikščionys. 
Atsakymas: __________  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
2. Koks žydų Dievo vardas? 

 Jahvė 
 Mozė 
 Abraomas 
 Tora 
 Menora 
 Ramadanas 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
3. Kokias žinai pagrindines religijas? 

 Judaizmas 
 Sentikiai 
 Budizmas 
 Pagonys 
 Krikščionybė 
 Islamas 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
4. Kaip vadinasi musulmonų šventykla? 

 Katedra 
 Sinagoga 
 Cerkvė 
 Koplyčia 
 Bažnyčia 
 Mečetė 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
5. Koks žydų tikėjimo ženklas? 
Atsakymas: _____________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
6. Kokį Dievą išpažįsta krikščionys? 

 Triasmenį visagalį 
 Mahometą 
 Budą 
 Dovydą 
 Alachą 
 Mozę 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      Surinkta taškų: _______  
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7. Kaip vadinasi krikščionių šventykla? 
 Mečetė 
 Sinagoga 
 Katedra 
 Koplyčia 
 Bažnyčia 
 Cerkvė 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
8. Išvardink pagrindines krikščionių šventes eilės tvarka:  
___  Velykos 
___   Kūčios 
___   Žolinės 
___   Sekminės 
___   Trys Karaliai 
___   Kalėdos 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
9. Kurią savaitės dieną musulmonai paskiria Dievo garbei? 
Atsakymas: _____________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
10. Koks krikščionių tikėjimo ženklas? 
Atsakymas: _____________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
11. Koks yra musulmonų šventasis miestas? 
Atsakymas: _______________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
12. Kurią savaitės dieną Dievo garbei paskiria žydai? 
Atsakymas: _____________  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
13. Kaip vadinasi žydų maldų ir paaiškinimų knyga? 
Atsakymas: _____________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
14. Kaip vadinasi musulmonų šventasis miestas? 
Atsakymas: __________________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
 
15. Koks yra žydų šventasis miestas? 
Atsakymas: _________________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
16. Kaip vadinasi krikščionių šventoji knyga? 
Atsakymas: _________________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      Surinkta taškų: _______  
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17. Ką garbina religiją išpažįstantys žmonės? 
 Vandenį 
 Žmogų 
 Perkūną 
 Ugnį 
 Saulę 
 Dievą 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
18. Koks musulmonų Dievo vardas? 

 Menora 
 Kristus 
 Ra 
 Alachas 
 Dzeusas 
 Jahvė 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
19. Kaip vadinasi žydų maldos namai? 

 Sinagoga 
 Koplyčia 
 Bažnyčia 
 Cerkvė 
 Mečetė 
 Katedra 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
20. Koks yra krikščionių Dievo Sūnaus vardas? 
Atsakymas: ____________  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      Surinkta taškų: _______  
 
21. Kaip vadinasi musulmonų šventoji knyga? 
Atsakymas: _________________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
22. Visas pasaulio religijas jungia bendri dalykai. Kokie jie? 

 Ar tikintieji viešai garbina ir šlovina savo Dievą?                             taip ne  
 Ar visos religijos siekia taikos ir ramybės?                                         taip ne  
 Ar savo religiją išpažįstantys pasaulio žmonės stengiasi  
      nuskriausti, pažeminti ir pamiršti visus kitus tik ne save?                 taip ne  
 Ar skleidžia pasaulio religijos nesantaiką ir melą?                             taip ne  
 Ar tikintieji privalo dalyvauti šventose apeigose?                                  taip ne  
 Ar religijos pasaulyje stengiasi išsklaidyti žmogaus širdies nerimą  
      ir baimę?                                                                                         taip ne  
 Ar religijos nurodo žmogui įvairius pamokymus ir įsakymus, kurių  
       reikia laikytis?                                                                                        taip ne  
 Ar tikėjimas Dievu teikia žmogui pagalbą ir gyvenimo prasmę?      taip ne  
 Ar laimingi žmonės turintys savo tikėjimą Dievu?                              taip ne  

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 9      Surinkta taškų: _______  
Maksimalus taškų skaičius: 55        Surinkta taškų: ______      Pažymys: ______ 
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Testo „Religijos“ – ATSAKYMAI 
 
1. Kurią savaitės dieną Dievo garbei paskiria krikščionys. 
Atsakymas: Sekmadienį arba Sekmadienis 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 
2. Koks žydų Dievo vardas? 

 Jahvė 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
3. Kokias žinai pagrindines religijas? 

 Judaizmas 
 Budizmas 
 Krikščionybė 
 Islamas 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 
4. Kaip vadinasi musulmonų šventykla? 

 Mečetė 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
5. Koks žydų tikėjimo ženklas? 
Atsakymas: Žvaigždė arba Dovydo žvaigždė 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 
6. Kokį Dievą išpažįsta krikščionys? 

 Triasmenį visagalį 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5       
 
7. Kaip vadinasi krikščionių šventykla? 

 Katedra 
 Koplyčia 
 Bažnyčia 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
8. Išvardink pagrindines krikščionių šventes eilės tvarka:  
_4_  Velykos 
_1_   Kūčios 
_6_   Žolinės 
_5_   Sekminės 
_3_   Trys Karaliai 
_2_   Kalėdos 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
9. Kurią savaitės dieną musulmonai paskiria Dievo garbei? 
Atsakymas: Penktadienį arba Penktadienis 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 
10. Koks krikščionių tikėjimo ženklas? 
Atsakymas: Kryžius 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
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11. Koks yra musulmonų šventasis miestas? 
Atsakymas: Meka 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
12. Kurią savaitės dieną Dievo garbei paskiria žydai? 
Atsakymas: Šeštadienį arba Šeštadienis 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 
13. Kaip vadinasi žydų maldų ir paaiškinimų knyga? 
Atsakymas: Talmudas 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 
14. Kaip vadinasi musulmonų šventasis miestas? 
Atsakymas: Meka 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2       
 
15. Koks yra žydų šventasis miestas? 
Atsakymas: Jeruzalė 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
16. Kaip vadinasi krikščionių šventoji knyga? 
Atsakymas: Šventasis Raštas arba Biblija 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2      
 
17. Ką garbina religiją išpažįstantys žmonės? 

 Dievą 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
18. Koks musulmonų Dievo vardas? 

 Alachas 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
19. Kaip vadinasi žydų maldos namai? 

 Sinagoga 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
20. Koks yra krikščionių Dievo Sūnaus vardas? 
Atsakymas: Jėzus Kristus arba Jėzus arba Kristus 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5       
 
21. Kaip vadinasi musulmonų šventoji knyga? 
Atsakymas: Koranas 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
22. Visas pasaulio religijas jungia bendri dalykai. Kokie jie? 

 Ar tikintieji viešai garbina ir šlovina savo Dievą?                             taip  
 Ar visos religijos siekia taikos ir ramybės?                                         taip   
 Ar savo religiją išpažįstantys pasaulio žmonės stengiasi  
      nuskriausti, pažeminti ir pamiršti visus kitus tik ne save?                  ne  
 Ar skleidžia pasaulio religijos nesantaiką ir melą?                              ne  
 Ar tikintieji privalo dalyvauti šventose apeigose?                                  taip  
 Ar religijos pasaulyje stengiasi išsklaidyti žmogaus širdies nerimą  
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      ir baimę?                                                                                         taip   
 Ar religijos nurodo žmogui įvairius pamokymus ir įsakymus, kurių  
       reikia laikytis?                                                                                        taip   
 Ar tikėjimas Dievu teikia žmogui pagalbą ir gyvenimo prasmę?      taip   
 Ar laimingi žmonės turintys savo tikėjimą Dievu?                              taip   

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 9        
 
Maksimalus taškų skaičius: 55 
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