
SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2014“ 

Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící 

 

 

Soutěţní tým 

(z organizace, 

oddílu, příp.  

další informace) 

 

Jméno, příjmení 

a adresa (tel., e- 

mail) odpovědné 

dospělé osoby 

 

Jméno, příjmení 

a věk  soutěţí-

cích (v počtu  

1, 2, 3 nebo  

maximálně 4) 

    

Poznámky: 

 

V prvním kole můţe soutěţit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola 

potřebné body, nabídnou mu organizátoři v 2. kole moţnost spojení s neúplným 

týmem (stejná zásada platí pro případ onemocnění v týmu).  

Tuto nabídku nemusí akceptovat a můţe soutěţit dále jako jednotlivec.  

Soutěţící ve věku od dosaţení 13 let aţ do 16 let včetně nesmí v tomto týmu soutěţit - 

soutěţí jen v týmu kategorie S.  

Soutěţící ve věku do 12 let včetně však můţe soutěţit v týmu starším (kategorie S). 

 

 

 

ČASOVÝ LIMIT PRO ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK = 60 minut. 
 

   Organizátoři spoléhají na to, ţe soutěţící budou pracovat samostatně a vyplní tyto soutěţní archy bez 

pouţití Bible a ţe také přesně dodrţí časový limit, vyhrazený k samotnému vyplnění testu, aby soutěţ pro 

všechny probíhala stejně spravedlivě. 
 

   Vyplývá z toho, ţe ověřit si správné řešení kontrolou podle Bible je tedy moţné aţ po odevzdání 

vyplněných testů dospělé dohlíţející osobě a po zalepení do obálky k neprodlenému odeslání nazpět 

redakci „Na dobré stopě“ na adresu: Vladislav Jech, Jílovská 46, 252 44 Psáry. Jelikoţ se osvědčilo také 

zaslání oskenovaných sout. archů k opravě v elektronické podobě, lze k tomu vyuţít e-mailové adresy: 

vjech.kamzik@volny.cz.   

   Dospělá dohlížející osoba může řešené otázky okopírovat; KOPÍROVÁNÍ bude také potřeba v případě, 

že na místě bude nutný jiný počet jednotlivých soutěžních archů (např. kvůli změně týmu vlivem nemoci, 

přidání se mladšího soutěžícího ke staršímu týmu apod. dle pravidel).  
 

   Mimo pořadí si mohou okopírovat a vyřešit otázky i jiní členové společenství, kde se soutěží – avšak 

zásadně v jiné době! Po vrácení opravených soutěžních archů z redakce lze provést konečnou kontrolu. 
 

   OZNAČENÍ ŘEŠENÍ OTÁZEK: Správnou odpověď označíme křížkem a při opravě v rámci 

časového limitu zakřížkujeme správnou odpověď a nesprávnou odpověď škrtneme a vedle 

připíšeme „opraveno“. Postup je vidět na příkladu níže.  
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Evangelium podle Jana 

 

 1. Doplňte správně tuto větu: „Na počátku bylo Slovo, … 

a) to Slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh.“ 

b) které Jan hlásal lidem u Jordánu.“ 

c) to Slovo v temnotách svítí a tma ho nepojala.“ 

 

 2. Kdo o kom řekl: „On musí růst, já však se menšit.“ 

a) Jeţíš o svém Otci 

b) Jan Křtitel o Jeţíši 

c) Maria o Jeţíši 

 

 3. Doplňte správně tuto větu: „Neboť tak Bůh miloval svět, ţe … 

a) dal svého jediného Syna, aby ţádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl ţivot věčný.“ 

b) slíbil všem, kdo ho milují, nebeské království.“ 

c) ačkoliv je plný hříchu, bude zachráněn.“ 

 

 4. Řekli někdy učedníci Jeţíšovi: „Mistře, pojez něco.“? 

a) Ne, takovou hloupost by učedníci nikdy neřekli. 

b) Řekli mu to a on jim odpověděl: „Já jsem chléb ţivý, kdo ke mně přichází, nebude nikdy 

hladovět.“ 

c) Ano, řekli mu to a on odpověděl: „Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte.“ 

 

 5. Při jaké příleţitosti Jeţíš řekl: „Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte!“? 

a) Kdyţ ho přišli ţádat, aby zachránil umírající dcerku představeného synagogy Jaira. 

b) Kdyţ ho královský sluţebník ţádal v Káně Galilejské o uzdravení svého syna. 

c) Kdyţ se přel s farizei a zákoníky v jeruzalémském chrámu. 

 

 6. Co odpověděl Jeţíš těm, kteří ho napadali, ţe uzdravuje v sobotu? 

a) „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“ 

b) „Nerozumíte Písmům, ani neznáte moc Boţí.“ 

c) „Jděte a učte se, co znamená ‚Sobota je pro člověka, ne člověk pro sobotu‘.“ 

 

 7. Řekl Jeţíš „Sám od sebe nemohu dělat nic.“? 

a) Kdepak, to by byla hloupost. 

b) Jeţíš to řekl trochu jinak: „Nemohu dělat nic špatného.“ 

c) Ano, Jeţíš to řekl dokonce několikrát. 

  

 8. Kdyţ zástupy lidí zůstaly s Jeţíšem na opuštěném místě za Tiberiadským jezerem, Jeţíš vyzval svoje 

učedníky, aby těm všem lidem dali najíst. Ondřej na to odpověděl: „Je tu jeden chlapec, který má pět 

chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“. Na to Jeţíš řekl: 

a) „Ať se všichni posadí.“  

b) „To jsem vám řekl, aby se projevila moc Boţí.“ 

c) „Ondřeji, tak dlouho jsem s vámi, a nerozumíš mi?“ 

 

 9. Doplňte správně tento Jeţíšův výrok: „To je skutek, který ţádá Bůh: 

a) abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás.“ 

b) abyste věřili v toho, kterého on poslal.“ 

c) hledejte nejprve Boţí království a jeho spravedlnost – a vše ostatní vám bude přidáno.“ 
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Pokračování evangelia podle Jana 

 

10. Doplňte správně tento Jeţíšův výrok: „A chléb, který já dám,… 

a) je chléb ţivota věčného.“ 

b) je mé slovo, neboť ne samým chlebem je ţiv člověk, ale kaţdým slovem, které vychází z Boţích 

úst.“ 

c) je mé tělo dané za ţivot světa.“ 

 

11. Jeţíš se zeptal svých učedníků: „I vy chcete odejít“? 

a) Jan mu na to odpověděl: „Kdepak! Vţdyť ty nás posadíš po své pravici i levici.“ 

b) Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli. Ty máš slova věčného ţivota.“  

c) Učedníci byli zmatení a nevěděli, co by Jeţíšovi odpověděli. 

 

12. Jeţíš vrátil u rybníka Siloe zrak člověku, který byl slepý od narození. Udělal to proto, ţe 

a) ten slepý ho o to naléhavě prosil. 

b) ho o to poţádali jeho učedníci, kterým bylo slepého líto. 

c) chtěl na něm ukázat Boţí působení. 

 

13. Jak pokračovala tato Jeţíšova věta: „Kdo mě chce slouţit,… 

a) ať mě následuje …“ 

b) bude plnit má přikázání …“ 

c) zaţije nenávist světa a pronásledování …“ 

 

14. Čím Jeţíš zdůvodňoval učedníkům, ţe je pro ně dobré, aby od nich odešel?  

a) Tím, ţe se spolu zase sejdou na hostině v nebeském království. 

b) Tím, ţe by jinak nepřišel Přímluvce – Duch pravdy. 

c) Tím, ţe je třeba usmířit Otce. 

 

15. Co řekl Jeţíš jako první větu učedníkům, kteří byli po jeho smrti ze strachu před Ţidy shromáţdění za 

zavřenými dveřmi v Jeruzalémě? 

a) „Vidíte, ţe se má slova splnila.“ 

b) „Proč jste tak ustrašení, vy malověrní?“ 

c) „Pokoj vám.“ 
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2 kniha Paralipomenon 
 

1. Čí byl Šalomoun syn? 

a) Samuelův 

b) Besaalelův 

c) Davidův 
 

2. Jak odpověděl týrský král Chúram na Šalomounovu ţádost o dodávky dřeva a sluţby řemeslníků pro výstavbu 

Hospodinova chrámu? 

a) Odmítl dřevo a řemeslníky poskytnout, protoţe Hospodina neuctíval. 

b) Šalomounovi vyhověl a z úcty k Hospodinu nechtěl za dřevo a řemeslníky nic na oplátku. 

c) Šalomounovi vyhověl a poţádal o pšenici, ječmen, olej a víno pro týrské pracovníky. 
 

3. Jak Šalomoun naloţil s lidmi, kteří podle výsledků sčítání lidu pobývali v zemi jako hosté? 

a) Prodal je do otroctví týrskému králi. 

b) Udělal z nich nosiče břemen, kameníky a dozorce. 

c) Vyčlenil jim pět měst, aby v nich mohli svobodně bydlet. 
 

4. K čemu bylo určeno bronzové moře, které Šalomoun nechal odlít pro Hospodinův chrám? 

a) k omývání obětních nádob 

b) k omývání kněţí 

c) k zachycení krve z obětovaných zvířat 
 

5. Jak se projevilo, ţe Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva? 

a) Ozvaly se andělské zpěvy. 

b) Hospodinova schrána se rozzářila tak, ţe se na ni lidé nemohli dívat. 

c) Celý dům prostoupil oblak, pro který kněţí nemohli konat sluţbu. 
 

6. Jak bude Hospodin jednat se svým chrámem, pokud se izraelský lid odvrátí od jeho příkazů a nařízení? 

a) Přesto v něm zůstane přebývat, neboť je věrný a milosrdný. 

b) Zavrhne ten dům od své tváře a vydá jej za předmět výsměchu mezi národy. 

c) Uvrhne na chrám zemětřesení a bouři, které jej zničí. 
 

7. Proč přijela královna ze Sáby do Jeruzaléma? 

a) Chtěla se poklonit Hospodinu. 

b) Chtěla Šalomounovu moudrost vyzkoušet hádankami. 

c) Chtěla od Šalomouna vojenskou pomoc proti Asýrii. 
 

8. Jak odpověděl král Rechabeám na ţádost Izraele o ulehčení sluţby, kterou na ně vloţil král Šalomoun? 

a) Na radu starců, kteří byli ve sluţbách krále Šalomouna, jim odpověděl mírně a vyhověl jim. 

b) Na radu starců, kteří byli ve sluţbách krále Šalomouna, jim odpověděl tvrdě a jejich ţádosti nevyhověl. 

c) Na radu svých vrstevníků odpověděl Izraeli tvrdě a ještě jim sluţbu ztíţil. 
 

9. Jak reagovali vojáci krále Rechabeáma na zprávu Šemajáše, muţe Boţího, aby nebojovali proti svým 

izraelským bratřím? 

a) Poslechli jej a vrátili se zpět. 

b) Uvěznili jej a vyrazili do boje proti vzbouřeným izraelským kmenům. 

c) Chtěli se vrátit, ale král Rechabeám to nedovolil a přinutil je bojovat proti Izraeli. 
 

10. Co udělal Rechabeám, kdyţ upevnil své království? 

a) Pustil se do výbojných válek proti okolním kmenům. 

b) Svolal velkou slavnost před Hospodinovým chrámem. 

c) Opustil Hospodinův zákon, stejně jako celý Izrael. 
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Pláč Jeremiášův 
 

 1. Co se stalo s Judovým kmenem? 

a) Pro Judovy zásluhy odešel do vyhnanství s veškerým svým majetkem a svými syny. 

b) Neodešel do vyhnanství, ale jeho synové byli pobiti a ostatní umírali hladem. 

c) Odešel do vyhnanství poníţen a nesmírně zotročen. 
 

 2. Kdyţ jeruzalémský lid padl do rukou svého protivníka,  

a) nebyla mu nic platná ani pomoc okolních měst. 

b) nebyl nikdo, kdo by mu pomohl. 

c) zoufal si, ţe ho Hospodin zradil.  
 

 3. Jaká byla podle autora Pláče role Hospodina ve zkáze, která postihla Jeruzalém?  

a) Hospodin ji dopustil. Rozhodl se nezabránit nepříteli. 

b) Hospodin byl sám jako nepřítel Izraele, rozmnoţil v něm smutek a zármutek. 

c) Hospodin nebyl sto zabránit mocnému nepříteli vyplenit město. 

 

 4. Co se stalo se sobotou (dnem odpočinku) v těch dnech?  

a) Byla zapomenuta. 

b) Byla poslední nadějí a povzbuzením lidu. 

c) Byla změněna na neděli. 
 

 5. Co naznačuje text o chování matek k jejich dětem?  

a) Ţe je ukrývaly před nepřítelem a dávaly jim jíst své jídlo. 

b) Ţe matky dokonce jedly vlastní děti. 

c) Ţe je opouštěly, aby neviděly jejich utrpení. 

 

 6. Jak pokračuje následující Jeremiášova věta: „Já jsem muţ, … 

a) jenţ zakusil poníţení pod holí Hospodinovy prchlivosti.“ 

b) jehoţ si Hospodin vybral, aby byl jeho hlasem.“ 

c) jenţ marně volal svůj lid k obrácení.“ 

 

 7. Proč se Hospodin podle proroka obestřel oblakem?  

a) Aby k němu nepronikla jejich modlitba. 

b) Aby se nemusel dívat na utrpení svého lidu. 

c) Aby je uchránil před ještě větší zkázou. 
 

 8. Co dělal prorok v nejhlubší jámě?  

a) Hledal vodu k uhašení ţízně. 

b) Vzýval Hospodinovo jméno. 

c) Očekával svůj konec. 
 

 9. Dcera prorokova lidu je prý horší neţ šakalí matka. Ke komu ji ještě přirovnává?  

a) k proradným hyenám 

b) k toulavé feně 

c) k pštrosům na poušti 
 

10. Čím končí celý Jeremiášův Pláč? 

a) Jeremiášovou beznadějí, protoţe nevidí, ţe by se jeho národ obrátil. 

b) Jeremiášovou jistotou, ţe Hospodin uţ brzy zasáhne. 

c) Jeremiášovými otázkami nad Hospodinovým jednáním. 

 

 

 

 

 

 

M 

Strana 5/5 


