
Velikonoční kvíz 
 

1) K čemu se podle křesťanské tradice vztahuje název „Velikonoce“? 

a) k tzv. velké noci, kdy byl vzkříšen Ježíš Kristus 

b) k noci, kdy se narodil Ježíš Kristus 

c) k noci, ve které velel lidu chudý člověk místo krále  

2) Co symbolizuje na Velikonoce vejce? 

a) nový život, plodnost 

b) půst 

c) štěstí  

3) Proč mají být ženy na Velikonoce vyšlehané pomlázkou? 

a) aby byly celý rok štíhlé jako proutek 

b) aby byly celý rok poslušné 

c) aby byly celý rok zdravé a plodné  

4) Jak mohou v Česku (v některých oblastech) ženy oplatit mužům vyšlehání pomlázkou? 

a) rozklepnou jim syrové vejce na hlavu 

b) polijou je smetanou 

c) polijou je kýblem studené vody  

5) Co v křesťanství představuje na Velikonoce beránek? 

a) je to symbol víry v Boha obecně 

b) je to symbol Panny Marie 

c) je to symbol Ježíše Krista  

6) Z jakého proutí by měla být pomlázka upletená? 

a) z březového 

b) z vrbového 

c) z větví zlatého deště  

7) Co je to kraslice? 

a) jiný název pro Velikonoční svícen 

b) vejce ozdobené nějakou výtvarnou technikou 

c) jiný název pro slepici  

8) K čemu dříve sloužily řehtačky? 

a) sloužily místo budíku na Zelený čtvrtek 

b) od Zeleného čtvrtka sloužily ke svolávání k bohoslužbě místo zvonů 

c) byla to pomůcka, která se používala ke komunikaci s koni  

9) Jak se říká nebo říkalo pomlázce na střední Moravě 

a) Dynovačka 

b) Pomihod 

c) Tatar  

 

10) Jak se řeknou Velikonoce anglicky? 

a) Wester 

b) East 

c) Easter  

 



Řešení: 1) a, 2) a, 3) c, 4) c, 5) c, 6) b, 7) b, 8) b, 9) c, 10) c  

Za každou správnou odpověď si započítej bod.  

Vyhodnocení.  

8 - 10 bodů 

 

Gratulujeme. Velikonoce máš v malíku.  

5 – 7 bodů 

 

Nepatříš mezi ty, kteří by o Velikonocích nic nevěděli, jen tak dál.  

0 – 4 body 

 

Znalosti o Velikonocích zatím nejsou tvoje silná stránka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


