
SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2014“ 

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

 

 

Soutěžní tým 

(z organizace, 

oddílu, příp.  

další informace) 

 

Jméno, příjmení 

a adresa (tel., e- 

mail) odpovědné 

dospělé osoby 

 

Jméno, příjmení 

a věk  soutěží-

cích (v počtu  

1, 2, 3 nebo  

maximálně 4) 

    

Poznámky: 

 

V prvním 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 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 v týmu starším (kategorie S). 

 

 

 

ČASOVÝ LIMIT PRO ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK = 60 minut. 
 

   Organizátoři spoléhají na to, že soutěžící budou pracovat samostatně a vyplní tyto soutěžní archy bez 

použití Bible a že také přesně dodrží časový limit, vyhrazený k samotnému vyplnění testu, aby soutěž pro 

všechny probíhala stejně spravedlivě. 

 

      Vyplývá z toho, že ověřit si správné řešení kontrolou podle Bible je tedy přípustné až po odevzdání 

vyplněných testů dospělé dohlížející osobě. K tomu účelu si soutěžící může dělat poznámky. 

 

   OZNAČENÍ ŘEŠENÍ OTÁZEK:  

Správnou odpověď označíme v archu odpovědí křížkem. 

Pokud chcete svou odpověď opravit, dejte křížek, který pokládáte za chybu, do kroužku a připište 

k němu „opraveno“.  
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Evangelium podle Jana 

 

 1. O kom se v Bibli říká, že je „hlas volajícího na poušti“? 

a) o Ježíšovi 

b) o Janu Křtiteli 

c) o Duchu svatém 

 

2. Co řekl Ježíš, když viděl, jak k němu přichází Natanael? 

a) „Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti.“ 

b) „I on bude mým učedníkem.“ 

c) „Odkud mě znáš?“ 

 

3. Jak odpověděl Ježíš své matce Marii, když ho na svatbě v Káně upozornila, že došlo víno? 

a) „Však oni si poradí i beze mne.“ 

b) „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“ 

c) „Naplňte tyto nádoby vodou!“ 

 

4. Kdo řekl větu: „Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“? 

a) Jan Křtitel 

b) Ježíš 

c) apoštol Pavel 

 

5. Při jaké příležitosti a kdo řekl větu: „Činíš-li takové věci, ukaž se světu!“? 

a) Toto vzkázal Herodes Ježíšovi, protože byl zvědavý na jeho zázraky. 

b) Říkali to Ježíšovi farizeové a zákoníci, aby ho mohli obžalovat z pobuřování. 

c) Na Ježíše se tak obrátili jeho bratři, když nechtěl jít na slavnost stánků do Jeruzaléma. 

 

6. Doplňte správně tento Ježíšův výrok: „Já jsem světlo světa; …. 

a) kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ 

b) přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?.“ 

c) proto vládce temnot je už poražen a jeho vláda zlomena“ 

 

7. Doplňte správně větu, kterou Ježíš řekl v souvislosti s podobenstvím o dobrém pastýři: „Proto mne 

Otec miluje, … 

a) neboť pouze Syn zná Otce a od Otce vychází.“ 

b) že shromažďuji jako dobrý pastýř jeho stádo k životu věčnému.“ 

c) že dávám svůj život, abych jej opět přijal.“ 

 

8. Židé chtěli Ježíš ve svátek posvěcení chrámu kamenovat. Zdůvodnili to tím, že: 

a) ruší jejich zákon a nedodržuje sobotu. 

b)  se rouhá: je člověk a tvrdí, že je Bůh. 

c) chce zbořit jejich chrám a ještě se vychloubá, že jej zase ve třech dnech postaví.  

 

9. Kdy a komu řekl Ježíš: „Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.“? 

a) Janu Křtiteli, když odmítal Ježíše pokřtít. 

b) Apoštolu Petrovi, když si od něj nechtěl nechat umýt nohy. 

c) Farizeu Šimonovi, když se pohoršoval nad tím, že Ježíš dovolí, aby se ho dotýkala veřejně známá 

hříšnice. 
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Pokračování evangelia podle Jana 

 

10. Tomáš Ježíšovi řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ Co mu na to Ježíš 

odpověděl? 

a) „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ 

b) „Tak dlouho jsem s vámi, Tomáši, a neznáš mne?“ 

c) „Teď je vám to skryto, ale až přijde Utěšitel, cestu vám ukáže.“ 

 

11. Ježíš přirovnal sebe k vinnému kmeni. K čemu přirovnal svého Otce a k čemu své učedníky? 

a) Svého Otce přirovnal ke slunci a učedníky k dobrým hroznům. 

b) Svého Otce přirovnal k dešti, který dává všemu růst, a učedníky k pečlivým sadařům. 

c) Svého Otce přirovnal k vinaři a učedníky k ratolestem. 

 

12. Ježíš učedníkům řekl, že Přímluvce ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: 

a) Hřích je v tom, že se lidé nemají rádi, spravedlnost v tom, že vše je zapsáno v knize života a soud 

v tom, že hříšníci budou zavržení. 

b) Hřích je v tom, že svět nevěří v Ježíše, spravedlnost v tom, že odchází k Otci a soud v tom, že 

vládce tohoto světa je odsouzen. 

c) Hřích je v tom, že lidé žijí podle své vůle a nikoliv Boží, spravedlnost v tom, že každý, kdo tak 

žije, neunikne trestu, a soud v tom, že tento svět zanikne. 

 

13. Jak pokračovala tato Ježíšova věta: „Neprosím, abys je vzal ze světa,… 

a) ale abys je zachoval od zlého.“ 

b) vždyť do světa jsem je poslal, aby nesli ovoce hodné mých učedníků.“ 

c) i když svět je nenávidí, ale by byli světu na svědectví.“ 

 

14. Co udělal Ježíš, když ho jeden ze strážců při výslechu uhodil do tváře?  

a) Nastavil mu i druhou tvář, aby ho zahanbil? 

b) Ohradil se: „Proč mě biješ?“ 

c) Nevíme to přesně, protože se to v Bibli nepíše. 

 

15. Kdo a kdy řekl Ježíšovi: „Můj Pán a můj Bůh“? 

a) Apoštol Petr, když potkali vzkříšeného Ježíše na břehu Tiberiadského jezera. 

b) Setník římských vojáků, když viděl, co se děje při Ježíšovi smrti. 

c) Apoštol Tomáš, když ho Ježíš vyzval, aby se po vzkříšení dotkl jeho ran. 
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2 kniha Paralipomenon 

 

1. Bůh se Šalomouna dotázal, co mu má dát. O co jej Šalomoun požádal? 

a) o smrt nepřátel lidu izraelského 

b) o moudrost a umění vládnout izraelskému lidu 

c) o zabezpečení života a dlouhověkost 

 

2. Komu patřilo jméno Jakín a Bóaz? 

a) nejstarším synům krále Šalomouna 

b) sloupům před Hospodinovým chrámem 

c) dvěma velekněžím, kteří konali službu za dnů krále Šalomouna 

 

3. Kde byla v chrámu umístěna Hospodinova schrána? 

a) ve velesvatyni pod křídly cherubů 

b) ve svatostánku před oltářem 

c) v chrámové síni za bronzovým mořem 

 

4. Jaká exotická zvířata dovážely zámořské lodě králi Šalomounovi? 

a) krokodýly a plameňáky 

b) opice a pávy 

c) slony a zebry 

 

5. Jak dopadla bitva mezi Jarobeámem a Abijášem? 

a) drtivou porážkou Jarobeáma 

b) drtivou porážkou Abijáše 

c) nevíme, v Bibli to není zmíněno 

 

6. Co udělal král Ása, když onemocněl těžkou nemocí nohou? 

a) vyhledal lékaře, ale nedotazoval se Hospodina 

b) modlil se za uzdravení 

c) obětoval velkou oběť Hospodinu 

 

7. Co udělal král Jóšafat, když zjistil, že proti němu vytáhlo vojsko Moábců a Amónovců? 

a) spojil se s aramejským vojskem 

b) poslal moábskému a amónskému králi velké dary 

c) vyhlásil po celé zemi půst. 

 

8. Co prorokoval prorok Elijáš králi Jóramovi jako trest za to, že se choval jako izraelští králové? 

a) že zemře na těžkou střevní nemoc 

b) že uvidí zemřít své syny 

c) že se dostane do zajetí  

 

9. Prorok Zekarjáš vytkl judskému králi Jóašovi, že opustil Hospodina a překračoval Boží příkazy. 

Jak se Jóaš zachoval? 

a) Činil pokání a navrátil se k Hospodinu. 

b) Poslal Zekarjáše do vyhnanství. 

c) Nechal Zekarjáše ukamenovat. 

 

10. Jak byl potrestán král Uzijáš za svou domýšlivost, když v chrámu pálil kadidlo určené kněžím? 

a) Stal se zajatcem moábského krále. 

b) Povstali proti němu jeho rádcové a zavraždili jej. 

c) Onemocněl malomocenstvím, kterým trpěl až do své smrti. 
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Pláč Jeremiášův 
 

 1. 1. Ke komu přirovnává autor Jeruzalém své doby?  

a) K bohatýrovi, který nemůže najít vodu. 

b) Ke vdově, která v noci pláče. 

c) K pacholátku, jež opustili rodiče. 
 

2. Kdo byl přirovnán k jelenům, kteří nemohou najít pastvu?  

a) Milenci sijónské dcery. 

b) Velmožové sijónské dcery. 

c) Jeruzalémští starší a kněží.  
 

3. Na co se ptají děti svých matek?  

a) Kde jsou jejich otcové. 

b) Jestli si mohou jít hrát s míčem. 

c) Kde je obilí a víno. 
 

4. Koho Hospodin svolával jako ke dni slavnostního shromáždění?  

a) Ty, kterých se Jeruzalém děsil. 

b) Pomoc pro sijónskou dceru. 

c) Všechny, kdo mu v Jeruzalémě zůstali věrni. 
 

5. Kam dovedl Hospodin Jeremiáše?  

a) Do nezastinitelneho světla, kde není temnoty. 

b) Do místa, kde bylo vše potemnělé a nejasné. 

c) Do temnoty beze světla. 
 

6. K jakým zvířatům Jeremiáš připodobnil Hospodina?  

a) K lasičce a kuně, které vyplení hnízdo. 

b) K medvědovi a lvovi, který číhá v skrýších. 

c) K orlovi a supu, jež mu krouží nad hlavou. 
 

7. Z úst Nejvyššího vychází...  

a) jen samé zlo a pohromy. 

b) smutek nad stavem Izraele. 

c) zlé i dobré. 
 

8. Co se stalo se zlatem?  

a) Zčernalo. 

b) Bylo rozkradeno. 

c) Ztratilo svou hodnotu. 
 

9. Pronásledovatelé obyvatel Jeruzaléma byli podle Jeremiášových slov rychlejší než ... 

a) myšlenka. 

b) šíp vystřelený z luku. 

c) nebeští orli. 
 

10. Proč podávali ruku Egyptu i Asýrii?  

a) Aby se nasytili chlebem. 

b) Byli jim vděčni za záchranu. 

c) Protože na Hospodina se nedalo spolehnout. 
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