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Testas "Šventasis Raštas"  
 
Pastaba:  
Testo klausimuose galimi vienas ar keli teisingi atsakymai.  
 
1. Senasis Testamentas buvo parašytas _________ senąja žydų, __________ ir __________ 
kalbomis. Naujasis Testamentas buvo parašytas ____________ kalba. Šventasis Raštas 
buvo išverstas į daugybę pasaulio kalbų.  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
2. Kurioje Biblijos knygų grupėje galima rasti patarlių? 
 Išminties. 
 Istorinėse knygose. 
 Įstatymų. 
 Pranašų. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
3. Kaip vadinamas Senojo Testamento giesmynas? 
Atsakymas: _________________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
4. Kurios Naujojo Testamento knygos yra vadinamos Gerąja Naujiena? 
Atsakymas: __________________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
5. Kas yra Šventasis Raštas? (Pažymėk teisingą atsakymą): 
 Istorijų knyga. 
 Pasakos. 
 Dievo laiškas žmonėms. 
 Eilėraščiai apie Dievą. 
 Šventinta knyga. 
 Aprašymai apie angelus. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
6. Kaip vadinasi Naujojo Testamento knyga, aprašanti apaštalų veiklą? 
 Istorinės knygos. 
 Apaštalų darbai. 
 Evangelija. 
 Pranašystės. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
7. Kurioje Senojo Testamento knygų grupėje buvo išpranašautas Jėzus Kristus? 
 Istorinėse knygose. 
 Pranašų. 
 Išminties. 
 Įstatymo. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
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8. Kiek knygų sudaro Šventąjį Raštą? 
 73 
 33 
 24 
 64 
 12 
 30 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
9. Kuri Biblijos knyga pasakoja apie žydų tautos išsigelbėjimą iš vergovės? 
 Skaičių. 
 Išėjimo. 
 Pradžios. 
 Kunigų. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
10. Kodėl Šventasis Raštas yra ypatinga knyga? (Sujunk teisingus atsakymus): 
 Visas Raštas yra ...   ... stilių ir žanrų įvairove. 
 Jame galima rasti ...   ... Dievo įkvėptas ir naudingas. 
 Raštas nemoko ...   ... tiesa apie žmogaus vietą žemėje. 
 Biblijoje perduota visa ...  ... kuris skaitomas su tikėjimu ir pagarba. 
 Tai Dievo laiškas, ...   ... biologijos,muzikos,matematikos. 
 Bibliją skaityti ...   ... įstatymų, pranašysčių,maldų,himnų. 
 Biblija pasižymi ...   ... nėra lengva. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 7      Surinkta taškų: _______  
 
11. Kurie iš jų yra evangelistai? 
 Petras. 
 Lukas. 
 Jonas. 
 Izaijas. 
 Morkus. 
 Matas. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
12. Ar Šventojo Rašto  knygas galima skirstyti į atskiras grupes. Kokios knygos priklauso 
Senajam Testamentui, o kurias galima rasti tik Naujajame Testamente? 
 Ar Evangelijos priklauso istorinių knygų grupei?                 taip ne  
 Ar Apreiškimas Jonui randasi senajame Testamente?     taip ne  
 Ar Evangelijas galima rasti Senajame Testamente?                 taip ne  
 Ar galima Senajame Testamente rasti pranašų knygų?     taip ne  
 Ar išminties knygos priklauso Naujajam Testamentui?     taip ne  
 Ar daug apaštalų laiškų galima rasti Naujajame Testamente?   taip ne  
 Ar daug apaštalų laiškų galima rasti Senajame Testamente?     taip ne  
 Ar priklauso Senajam Testamentui Įstatymo knygos?     taip ne  

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4      Surinkta taškų: _______  
 
13. Kaip Šventasis Raštas vadinamas vienu žodžiu? 
Atsakymas: ___________  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
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14. Kurioje Biblijos knygoje pasakojama apie pasaulio sukūrimą? 
 Įstatymų. 
 Išėjimo. 
 Pradžios. 
 Kunigų. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
15. Įrašyk praleistus žodžius: 
_________________ - labiausiai pasaulyje paplitusi knyga. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
16. Šventajame Rašte yra (Pažymėk teisingus atsakymus): 
 Dainų. 
 Maldų. 
 Himnų. 
 Įstatymų. 
 Eilėraščių. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      Surinkta taškų: _______  
 
17. Įrašyk praleistą žodį: 
Šventasis Raštas visoms tautoms skelbia prisikėlusio ____________ Gerąją Naujieną. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
18. Kas parašė Šventąjį Raštą? 
Atsakymas: _________________  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
19. Šventasis Raštas - Dievo Žodis, kuris išreikštas žmonių kalba. Tai Dievo meilės laiškas, 
kuriame mus užtikrina, jog esame mylimi ir galime būti išgelbėti iš nuodėmės. Šventasis 
Raštas kiekvienam žmogui suteikia dvasinės stiprybės. Su pagarba ir meile skaitydamas 
Šventąjį Raštą gali būti išgelbėtas nuo pikto. Būtų gerai, jei tu (sujunk teisingai): 
 Kiekvieną dieną ...                       
 Pasimelstum ...                      
 Kartais skaitytum Šventąjį Raštą vienas 

tylumoje, ...    
 Atsimintum Šventojo Rašto ištraukas 

ir… 
 Kitiems pasakotum ką atsimeni ... 

  
 

- paskaitytum Šventojo Rašto mažą 
ištraukėlę.  

- labiausiai iš Šventojo Rašto.  
- pritaikytum kasdieniniame savo 

gyvenime. 
- ir prašytum Šventosios Dvasios 

apšviesti tave. 
- o kartais kartu su kitais žmonėmis.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      Surinkta taškų: _______  
 
20. Kas yra Šventojo Rašto autorius? 
Atsakymas: ____________   
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
21. Kiek Iš viso yra Evangelijų? 
Atsakymas: _______________ 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      Surinkta taškų: _______  
 
Maksimalus taškų skaičius: 38          Surinkta taškų: ______        Pažymys: ______ 
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Testo „Šventasis Raštas“ – ATSAKYMAI 
 
1. Senasis Testamentas buvo parašytas hebrajų_ senąja žydų, aramėjų ir graikų kalbomis. 
Naujasis Testamentas buvo parašytas graikų  kalba. Šventasis Raštas buvo išverstas į 
daugybę pasaulio kalbų.  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
2. Kurioje Biblijos knygų grupėje galima rasti patarlių? 
 Išminties. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
3. Kaip vadinamas Senojo Testamento giesmynas? 
Atsakymas: Psalmynu arba Psalmynas 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
4. Kurios Naujojo Testamento knygos yra vadinamos Gerąja Naujiena? 
Atsakymas: Evangelijos arba Evangelija  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
5. Kas yra Šventasis Raštas? (Pažymėk teisingą atsakymą): 
 Dievo laiškas žmonėms. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
6. Kaip vadinasi Naujojo Testamento knyga, aprašanti apaštalų veiklą? 
 Apaštalų darbai. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
7. Kurioje Senojo Testamento knygų grupėje buvo išpranašautas Jėzus Kristus? 
 Pranašų. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
8. Kiek knygų sudaro Šventąjį Raštą? 
 73 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
9. Kuri Biblijos knyga pasakoja apie žydų tautos išsigelbėjimą iš vergovės? 
 Išėjimo. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
10. Kodėl Šventasis Raštas yra ypatinga knyga? (Sujunk teisingus atsakymus): 
 Visas Raštas yra ...   ... Dievo įkvėptas ir naudingas.  
 Jame galima rasti ...   ... įstatymų, pranašysčių, maldų, himnų. 
 Raštas nemoko ...   ... biologijos, muzikos, matematikos. 
 Biblijoje perduota visa ...  ... tiesa apie žmogaus vietą žemėje.  
 Tai Dievo laiškas, ...   ... kuris skaitomas su tikėjimu ir pagarba. 
 Bibliją skaityti ...   ... nėra lengva. 
 Biblija pasižymi ...   ... stilių ir žanrų įvairove. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 7       
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11. Kurie iš jų yra evangelistai? 
 Lukas. 
 Jonas. 
 Morkus. 
 Matas. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
12. Ar Šventojo Rašto  knygas galima skirstyti į atskiras grupes. Kokios knygos priklauso 
Senajam Testamentui, o kurias galima rasti tik Naujajame Testamente? 
 Ar Evangelijos priklauso istorinių knygų grupei?                 taip  
 Ar Apreiškimas Jonui randasi senajame Testamente?     ne  
 Ar Evangelijas galima rasti Senajame Testamente?                 ne  
 Ar galima Senajame Testamente rasti pranašų knygų?     taip  
 Ar išminties knygos priklauso Naujajam Testamentui?     ne  
 Ar daug apaštalų laiškų galima rasti Naujajame Testamente?   taip  
 Ar daug apaštalų laiškų galima rasti Senajame Testamente?     ne  
 Ar priklauso Senajam Testamentui Įstatymo knygos?     taip  

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4       
 
13. Kaip Šventasis Raštas vadinamas vienu žodžiu? 
Atsakymas: Biblija  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
14. Kurioje Biblijos knygoje pasakojama apie pasaulio sukūrimą? 
 Pradžios. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
15. Įrašyk praleistus žodžius: 
Šventasis Raštas  - labiausiai pasaulyje paplitusi knyga. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
16. Šventajame Rašte yra (Pažymėk teisingus atsakymus): 
 Maldų. 
 Himnų. 
 Įstatymų. 

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3       
 
17. Įrašyk praleistą žodį: 
Šventasis Raštas visoms tautoms skelbia prisikėlusio Kristaus Gerąją Naujieną. 
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
18. Kas parašė Šventąjį Raštą? 
Atsakymas: Žmonės arba Dievo apreikšti žmonės   
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
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19. Šventasis Raštas - Dievo Žodis, kuris išreikštas žmonių kalba. Tai Dievo meilės laiškas, 
kuriame mus užtikrina, jog esame mylimi ir galime būti išgelbėti iš nuodėmės. Šventasis 
Raštas kiekvienam žmogui suteikia dvasinės stiprybės. Su pagarba ir meile skaitydamas 
Šventąjį Raštą gali būti išgelbėtas nuo pikto. Būtų gerai, jei tu (sujunk teisingai): 
 Kiekvieną dieną ...  paskaitytum Šventojo Rašto mažą ištraukėlę. 
 Pasimelstum ...             ir prašytum Šventosios Dvasios apšviesti tave. 
 Kartais skaitytum Šventąjį Raštą vienas tylumoje,…       o kartais kartu su kitais žmonėmis. 
 Atsimintum Šventojo Rašto ištraukas ir…         pritaikytum kasdieniniame savo gyvenime. 
 Kitiems pasakotum ką atsimeni ... labiausiai iš Šventojo Rašto.  

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5       
 
20. Kas yra Šventojo Rašto autorius? 
Atsakymas: Dievas   
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
21. Kiek Iš viso yra Evangelijų? 
Atsakymas: Keturios arba keturi arba 4 arba 4-os arba 4-ios  
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1       
 
Maksimalus taškų skaičius: 38           
 
 
 

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


