
                 Pravidla ONLINE soutěže  
            Stezka písmáků 2017 

         

                  
                Stezka písmáků je soutěž v biblických znalostech, pořádaná  

            odborem duchovní výchovy Junáka a Klubem Pathfinder.  
         Úkolem soutěžících je co nejsprávněji zodpovědět otázky,  

        vztahující se k vybraným biblickým příběhům  
        i celým biblickým knihám. 

 
 

 

Týmy               Stezka písmáků je znalostní soutěž pro děti a mládež v kategoriích N, M a S, přitom soutěžit 
může jak tým, tak i jednotlivec (buď od počátku či např. v důsledku nemoci rozpadlého týmu ve změně, 
odsouhlasené organizátory). V 1. kole se i členové týmu registrují na webu jednotlivě, ale soutěží po 
společné poradě. Každý soutěžící může být však členem pouze jednoho týmu. Jednotlivcům, postoupivším 
do druhého kola, bude v místě konání nabídnuto sloučení s jiným týmem - tuto možnost mohou, ale 
nemusí využít. V rozšiřující kategorii P pro dospělé nad 18 let soutěží vždy jen jednotlivci. Soutěž patří v 1. 
kole do soutěžního typu e-learningu. 

 

 

Kategorie      Soutěž je rozdělena do kategorií dle věku soutěžících k datu zahájení 1. kola. Věk člena týmu 
může  být i nižší, než je udáno pro danou kategorii, vyšší však nikoli. Každý jednotlivec anebo tým může 
soutěžit pouze v jedné  kategorii. Soutěžící mohou soutěžit i tzv. „mimo pořadí“ v kategoriích podle svého 
věku anebo vyšších  (tj. ve speciálních kategoriích N/M/S/P-MP po dohodě s organizátory) - jejich výsledky 
jsou vyhlášeny samostatně. 
 

T e x t y  p ř í b ě h ů :   
 

Starý zákon  
č. 1 První lidé (Genesis 2:15-22) Pád do hříchu (Genesis 3:1–13) Potopa (Genesis 6:17 a 7:5)  Bůh 
dává slib Noemu (Genesis 9:8–17) Babylonská věž (Genesis 11:1–9);  
č. 4 Narození Mojžíše (Exodus 2,1-10) Bůh mluví k Mojžíšovi (Exodus 3,1-10) Nikam! (Exodus 11) 
Můžete jít (Exodus 12,21-28.50-51) Přes moře (Exodus 14,15-29);  
č. 7 Samuel naslouchá Bohu (1. Samuelova 3,1-10) Král Saul (1. Samuelova 9,15-10,1) David a Goliáš 
(1. Samuelova 17,41-50) David a Saul (1. Samuelova 24,1-12) Král David (2. Samuelova 7,1-13);  
č. 9 Dobrý pastýř (Žalm 23) Prosím, odpusť mi! (Žalm 51,1-13) Chvalme Boha! (Žalm 103,1-14) Být 
moudrý (Přísloví 3,1-8) Boží cesta (Přísloví 16,1-9).  

 

Nový zákon  
č. 11 Jeden z nás (Jan 1,1-14) Uvěř nemožnému (Lukáš 1,26-38) Dobrá zpráva! (Lukáš 2,8-20) 
Připravte se (Lukáš 3,2-16) Poznej svého nepřítele (Matouš 4,1-11);  
č. 15 Letnice (Skutky 2,1-13) Petr pomáhá ochrnutému (Skutky 3,1-10) Štěpán (Skutky 6,8-15) Dobrá 
zpráva o Ježíši (Skutky 8,26-40) Dobrá zpráva pro každého (Skutky 10,23-33)  

č. 18 Vést církev (1. Timoteova 3,1-13) Patřit Bohu (1. Timoteova 6,11-19) Sloužit Bohu (2. Timoteova 
2,14-26) Být připravený (1. Tesalonickým 5,1-11) Boží slovo (2. Timoteova 3,10-17) 

     

Kategorie: N M S P 

Věk 0 – 9 let 10 – 12 let 13 – 17 let 18 let a starší 

Maximální počet členů týmu 4 4 2 1 

Počet otázek 35 50 65 65 

Čas na zodpovězení otázek Na internetu se řeší otázky i opravy tak dlouho, až jsou správně na 100%. 

Příběhy Starého zákona 1, 4, 7 a 9 1, 4, 7 a 9 1, 4, 7 a 9 1, 4, 7 a 9 

Celá kniha Starého zákona - - Kazatel Kazatel 

Příběhy Nového zákona 11, 15 a 18 11, 15 a 18 11, 15 a 18 11, 15 a 18 

Celé evangelium podle - Marka Marka a Jana Marka a Jana 
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Otázky            Otázky v soutěži se týkají biblických knih resp. biblických příběhů, určených přiměřeně věku. 
Vždy je správná právě jedna odpověď na danou otázku. Otázky stanovují organizátoři, správné odpovědi 
vyhodnocuje v 1. kole internetový systém, kontrolovaný organizátory, a v 2. kole porota určená 
organizátory.  

První kolo    1. kolo probíhá zásadně ONLINE tj. po internetu, a to v místě bydliště či tam, kde mají 
soutěžící přístup k internetovému připojení. Zahajuje se dne 1. dubna 2017. 

Druhé kolo    2. kolo proběhne za osobní účasti písemně 3. prosince 2017 v Praze a postupují do něj 
všichni soutěžící, kteří v prvním kole odpovědí správně na všech 100% otázek. Podrobné informace o 
druhém kole zašlou organizátoři koncem listopadu všem postupujícím soutěžícím.  

Pomůcky        Při samotné soutěži v obou kolech se po nastudování určených textů již nesmí používat Bible, 
poznámky či další pomůcky ani přijímat rady či pomoc od kohokoli vyjma členů týmu – soutěžící 
odpovídá/odpovídají podle své paměti. Dětem, které ještě neumí číst či psát, je však možné číst otázky a 
vyplňovat odpovědi dle jejich vyjádření. Spolupráce více soutěžících týmů anebo jednotlivců navzájem se 
nepřipouští. 

SP+                  Starší mládeži a dospělým v rámci Stezky písmáků doporučujeme navíc účast v nadstavbové 
kategorii Stezka písmáků plus. Soutěž v této kategorii probíhá korespondenčně a spočívá v napsání eseje či 
exegeze (biblického rozboru) na dané téma. Termín pro zaslání prací je do konce října 2017. Podrobnosti jsou 
na webové stránce: http://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/1510-duchovni , práce se zasílají Vladislavu 
Jechovi anebo Romanu Buchtelovi (kontakty viz níže).  

Ocenění          Všichni soutěžící v 1. kole získají odznak soutěže, v 2. kole obdrží diplom a vyberou si věcnou 
cenu. Řešitelé 2. kola se ziskem z otázek nad 70% včetně z každé věkové kategorie (mimo řešitelů v kategorii 
MP) získají i odznak vítězů. Účastníci v kategorii SP+ obdrží speciální odznak této kategorie.  Všichni soutěžící 
v 2. kole si mohou vybrat jednu věcnou cenu z knih. 

Přihlášení       Týmy či jednotlivci mohou do internetového systému (pro účely využití u organizátorů) na 
webové stránce www.stezkapismaku.cz již od 1. dubna (kdy soutěž zahajuje) zapsat své jméno a příjmení a 
také adresu soutěžících/ho příp. kontaktní adresu dohlížející osoby podle kategorie, do které se 
tým/jednotlivec hlásí – bude to využito pro obyčejný poštovní styk např. při odesílání odznaků 1. kola. I když 
také členové týmů odpovídají na webu na otázky jednotlivě, při přihlášení za své jméno připíše každý člen týmu 
velké písmeno „T“, aby bylo zřejmé, že odpovídají po poradě celého týmu; na zvláštní řádce při vyplňování 
přihlášky uvede každý příjmení dalších členů týmu. 

Dotazy         Dotazy ohledně přihlášení se posílají přednostně na adresu vjech.kamzik@volny.cz e-mailem, 
popř. na poštovní adresu: Vladislav Jech, Jílovská 46, 252 44 Psáry, kontakt mobilem je: 737 537 534.  

 

 

Podrobné informace o soutěži : 
 

Webová stránka: www.stezkapismaku.cz,  
 

anebo přímo u Romana Buchtela - mobil: 739 345 690,  
 

e-mail: roman@pathfinder.cz ; 
 

přehled o celé historii soutěže viz web:   
 

http://www.pathfinder.cz/akce/stezka-pismaku/ . 
 

 

DOPORUČENÍ: 

Otázky budou na web umisťovány postupně počínaje datem 1. 4. 2017; organizátoři proto doporučují 
studovat biblické texty také postupně tak, jak jsou uvedeny zde v Pravidlech. 
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