
SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2014“ 

Kategorie N = nejmladší do 9 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 = 40 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. Kdo řekl o Jeţíšovi: „Hle, beránek Boţí!“? 

a) Petr u Cézareje Filipovy  

b) Setník u Jeţíšova kříţe  

c) Jan Křtitel v Betánii u Jordánu 

 

2. Jeţíš u Jordánu oslovil pět svých budoucích učedníků. Jména čtyř z nich jsou v evangeliu uvedena. 

Byli to: 

a) Jakub, Jan, Petr, Ondřej 

b) Ondřej, Petr, Filip, Natanael  

c) Petr, Juda, Jakub, Jan 

 

3. Komu a kdy řekl Jeţíš tato slova: „Co to ode mě ţádáš? Ještě nepřišla má hodina.“ 

a) Řekl to své mamince Marii na svatbě v Káně Galilejské. 

b) Řekl to samařské ţeně u studnice Jakubovy. 

c) Řekl to Římskému setníkovi, který ho prosil, aby uzdravil jeho sluhu. 

 

4. Doplňte správně tuto větu: „Vţdyť Bůh neposlal svého Syna na svět, 

a) aby zde trpěl, ale aby byl oslaven.“ 

b) aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ 

c) aby byl pohoršením pro Ţidy, nýbrţ aby se k Němu navrátili.“ 

 

5. Jeţíš uzdravil nemocného, který leţel na lehátku u rybníka Bethesda. Ţidy to ale rozhněvalo. Proč? 

a) Protoţe Jeţíš neměl povolení léčit. 

b) Protoţe Jeţíš k tomu uţil špatnou formuli. 

c) Protoţe se to stalo v sobotu. 

 

6. Doplňte správně Jeţíšovu větu: „Svědčím-li sám o sobě, 

a) mé svědectví není pravé.“  

b) znamená to, ţe já sám jsem Bůh.“ 

c) studujte Písma, abyste pochopili, ţe mluvím pravdu.“ 

 

7. Otázku „Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?“ poloţil 

a) Petr Jeţíšovi. 

b) Jeţíš Filipovi. 

c) Jan a Jakub Petrovi. 

 

8. Kdyţ apoštolé spatřili, jak k nim Jeţíš přichází po hladině jezera, 

a) zmocnila se jich radost. 

b) začali se dohadovat, jestli to není nějaký duch. 

c) zmocnil se jich strach.  

 

9. Co si říkali Ţidé, kdyţ Jeţíš o sobě řekl: ‚Já jsem chléb, který sestoupil z nebe‘? 

a) „Coţ tohle není Jeţíš, syn Josefův? Vţdyť známe jeho otce i matku!“  

b) „Ten člověk zešílel. Sláva mu stoupla do hlavy.“ 

c) „Podvrací naše náboţenství. Musí zemřít!“ 

 

 

 

 

 

 

N 

Strana 2/4 



Pokračování evangelia podle Jana 

 

 

10. 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. 

 

11. Doplňte správně tuto Jeţíšovu větu: „Moje učení není mé, 

a) nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit!“ 

b) vţdyť kaţdé mé slovo je zapsáno ve vašem Písmu.“ 

c) ale toho, kdo mě poslal.“ 

 

12. Jak Jeţíš odpověděl na otázku Ţidů, „Kde je tvůj otec?“ 

a) „Jak se můţete tak hloupě ptát? Víte, přece ţe uţ zemřel.“ 

b) „Neznáte ani mě, ani mého Otce.“ 

c) „Můj Otec je v nebesích a nezná ho nikdo, neţ Syn.“ 

 

13. Řekl Jeţíš o sobě „Já jsem dveře“? 

a) Ano, řekl, kdyţ mluvil o dobrém pastýři. 

b) Kdepak, neřekl to. 

c) To nevíme, ale v Bibli to zaznamenáno není. 

 

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

a) ať mě následuje …“ 

b) bude plnit má přikázání ...“ 

c) zaţije nenávist světa a pronásledování ... “ 

 

15. Slíbil Jeţíš učedníkům: „Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.“? 

a) To nemohl slíbit, kdyţ vstoupil na nebesa. 

b) Slíbil něco jiného: ţe pošle Ducha svatého. 

c) Ano, slíbil jim to v řeči na rozloučenou. 
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2 kniha Paralipomenon 
 

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

a) O smrt nepřátel lidu izraelského.  

b) O moudrost a umění vládnout izraelskému lidu.  

c) O zabezpečení ţivota a dlouhověkost. 

 

2. Za jakým účelem ţádal Šalomoun po týrském králi dodávky dřeva a sluţby zdatných řemeslníků? 

a) Aby si vybudoval honosné královské sídlo.  

b) Aby opravil Jeruzalém po válce.  

c) Aby mohl vybudovat dům Hospodinu. 

 

3. Jaké bytosti dal Šalomoun zhotovit pro síň velesvatyně? 

a) Serafy  

b) Cheruby  

c) hrochy 

 

4. Jaká zvířata podpírala bronzové moře odlité pro Hospodinův chrám? 

a) býci  

b) lvi  

c) koně 

 

5. Co bylo obsahem Hospodinovy schrány? 

a) Svitky Tóry – Mojţíšových spisů.  

b) Dvě desky, které tam dal Mojţíš na Chorébu, kde Hospodin uzavřel s Izraelem smlouvu po vyjití z Egypta.  

c) Bronzový had, kterého Mojţíš vztyčil na poušti. 

 

6. Kolik otázek královny ze Sáby dokázal Šalomoun zodpovědět? 

a) deset 

b) sto  

c) všechny 

 

7. Král Uziáš byl raněn malomocenstvím. Proč? 

a) Protoţe se stal pyšným.  

b) Protoţe si vzal za ţenu pohanku.  

c) Protoţe nedodrţoval předpisy o čistotě, a tak se nakazil. 

 

8. Kdo se stal králem po Šalomounovi? 

a) jeho synovec 

b) jeho bratr 

c) jeho syn 

 

9. Jak Izrael reagoval na to, ţe král Rechabeám nevyslyšel jejich ţádost o ulehčení sluţby, kterou na ně vloţil král 

Šalomoun? 

a) Většina Izraele se vzepřela se domu Davidovu, takţe Rechabeám kraloval jen nad Izraelci usazenými 

v judských městech.  

b) Podvolili se, neboť měli Rechabeáma v úctě. 

c) Vzepřeli se králi a zavraţdili ho.  

 

 

10. Proč vytáhl Šíšak, král egyptský, do boje proti Rechabeámovi? 

a) Protoţe se Rechabeám zpronevěřil Hospodinu. 

b) Protoţe jej o to poţádal Jarobeám. 

c) Protoţe mu Rechabeám ukradl zlato a stříbro. 
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