
           5. ročník Stezky písmáků 
 

                                                    K této celostátní soutěži ve znalosti Bible    

                                        vydal Odbor duchovní výchovy Junáka letáček,  

                                       jenž byl distribuován v tištěné formě i elektronicky. 

                                                   Soutěž se koná ve dvou kolech a probíhá 

                                                     - v prvním v místě bydliště účastníků 

       - a ve druhém v Praze dne 20. 11. 2004.     
      

   Na rok 2004 jsou vybrány biblické knihy: 4 

evangelia, kniha Daniel, epištola Jakobova a 

kniha Jozue podle ekumenického překladu Bib-

le, a to pro obě soutěžní kola.  

   Pravidla pro věkové kategorie, počet otázek i 

doba na jejich řešení - pro celkem 3 věkové ka-

tegorie (nepočítáme-li soutěžící mimo pořadí) - 

zůstávají stále beze změny: 
 

1. kategorie N = nejmladší do 9 let včetně (počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící) – v prvním (kore-

spondenčním) kole může soutěžit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola potřebné body, 

nabídnou mu organizátoři v 2. kole možnost spojení s neúplným týmem (stejná zásada platí pro případ 

onemocnění v týmu). Tuto nabídku nemusí akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec. Soutěžící ve 

věku od 10 do 12 let včetně ani ve věku od 13 až 16 let včetně nesmí v tomto týmu soutěžit – soutěžit 

může pouze v kategoriích M a S. Soutěžící ve věku do 9 let včetně však může soutěžit také v týmu jak 

mladším (kategorie M) tak nejstarším (kategorie S). Otázky mají ze 4 evangelií a knihy Daniel. 

2. kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně (počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící) - v prvním 

(korespondenčním) kole může soutěžit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého  kola potřebné 

body, nabídnou mu organizátoři v 2. kole možnost spojení s případně neúplným týmem (stejná zásada 

platí pro případ onemocnění v týmu). Tuto nabídku nemusí akceptovat a může soutěžit dále jako jednotli-

vec. Soutěžící ve věku od dosažení 13 let až do 16 let včetně nesmí v tomto týmu soutěžit - soutěží jen 

v týmu kategorie S. Soutěžící ve věku do 12 let včetně však může soutěžit i v týmu starším (kategorie S). 

Otázky mají ze 4 evangelií, knihy Daniel a epištoly Jakubovy. 

3. kategorie S = nejstarší od 13 do 16 let včetně (počet v týmu jsou jen 2 soutěžící, jejich sou-

těžní  otázky platí také pro soutěžící MP = mimo pořadí) - v prvním (korespondenčním) kole může soutě-

žit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého  kola potřebné body, nabídnou mu organizátoři v 2. 

kole možnost spojení s neúplným týmem (stejná zásada platí pro případ onemocnění v týmu). Tuto na-

bídku nemusí však akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec. V tomto týmu může soutěžit soutě-

žící ve věku od dosažení 13 let až do 16 let včetně. Soutěžící ve věku 13 až 16 let včetně nesmí soutěžit 

ani v týmu nejmladším (do 9 let, kategorie N) ani v týmu od 10 do 12 let včetně (tzv. kategorie M) - sou-

těží jen v tomto týmu kategorie S. Soutěžící ve věku 17 let a výše se může soutěže zúčastnit „mimo pořa-

dí“ - kategorie MP (jeho řešení v jednom nebo obou kolech bude zhodnoceno, nezíská sice odznak soutě-

že, avšak může si po rozdání věcných cen rovněž vybrat literaturu – na požádání vyhotoví takovému sou-

těžícímu vedení soutěže potvrzení - diplom). Otázky mají ze 4 evangelií, knihy Daniel, epištoly Jakubovy 

a knihy Jozue. 

V 1. ani ve 2. kole není při soutěži dovoleno používat Bibli nebo jiné pomůcky.  

Počet otázek celkem: v 1. kategorii 25, ve 2. kategorii 35 a ve 3. kategorii 50. 

Doba řešení otázek je maximálně:  v 1. kategorii 40 min, ve 2. kategorii 60 min  

a ve 3. kategorii 90 min. 

Limit pro postup do 2. kola - 70% správných odpovědí v 1. kole, platí ve všech kategoriích. 

Dohlížející dospělí - v průběhu měsíců června až září odeslali předběžné přihlášky soutěžících a  

obdrželi soutěžní archy pro 1. kolo.  

Pro postupující (vyhodnocené porotou soutěže v Praze), obdrží dohlížející dospělé osoby  

samostatné pokyny pro 2. kolo během října.  

Pro dospělé (vč. rodičů), kteří přijedou jako doprovod s dětmi na 2. kolo,  

proběhne souběžně se soutěží beseda. 

Komunikace probíhá  

jednak poštou na adresu: Vladislav Jech, redakce Na dobré stopě, Zelenečská 34, 198 00 Praha 9,  

anebo elektronicky na adresu: vjech.kamzik@volny.cz. 

mailto:vjech.kamzik@volny.cz

