
SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2014“ 

Kategorie N = nejmladší do 9 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 10 do 12 let včetně ani ve věku od 13 až 16 let včetně nesmí 

v tomto týmu soutěžit – soutěží v kategoriích M a S.  

Soutěžící ve věku do 9 let včetně však může soutěžit v týmu jak mladším (kategorie 

M) tak starším (kategorie S). 

 

 

ČASOVÝ LIMIT PRO ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK = 40 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 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 tuto Ježíšovu větu: „Můj pokrm … 

a) jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.“ 

b) není z tohoto světa, vždyť mé království je v nebi.“ 

c) je mé tělo vydané za život světa.“ 

 

2. Doplňte správně tuto větu: „Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, … 

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

b) aby byl pohoršením pro Židy, nýbrž aby se k Němu navrátili.“ 

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

 

3. Jak se zachoval muž, který byl slepý od narození a Ježíš mu vrátil zrak? 

a) Všude rozhlašoval, že ho Ježíš uzdravil, i když mu Ježíš přikázal, aby to nedělal. 

b) Nejdřív byl celý šťastný, ale pak, když ho začali farizeové vyslýchat, dostal strach a Ježíše zapřel. 

c) Statečně vystupoval před farizeji a nakonec se stal Ježíšovým učedníkem. 

 

4. Co říká evangelista Jan o Ježíšovu vztahu k Lazarovi a jeho sestrám Martě a Marii? 

a) Říká, že měl rád Marii, která mu naslouchala, Lazara mu bylo líto a na Martu se zlobil. 

b) V evangeliu se o tom nic jasného nepíše. 

c) Ježíš je všechny tři miloval. 

 

5. Kdo řekl tuto větu: „Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil?“ 

a) apoštol Petr 

b) člen velerady Nikodém 

c) představený synagogy Jairos 

 

6. Ježíš o sobě řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ Při jaké příležitosti to řekl? 

a) Tomáš mu namítl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“  

b) Farizeové ho obviňovali, že je synem Belzebuba. 

c) Ježíš kázal zástupům o tom, proč přišel na svět. 

 

7. Doplňte správně tuto Ježíšovu větu: „Toto je mé přikázání, 

a) které netíží ani netlačí, ale vede k životu.“ 

b) které vám tu zanechávám, aby vaše radost byla plná.“ 

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

 

8. Kdo podle Ježíše uvede jeho učedníky „do veškeré pravdy“? 

a) Apoštol Petr, neboť na něm postavil svou církev. 

b) Duch svatý. 

c) Jeho Otec v nebesích. 

 

9. Za koho prosil Ježíš svého Otce při své poslední řeči na rozloučenou? 

a) jen za své učedníky 

b) za všechny lidi 

c) za své učedníky i za ty, kteří skrze jejich svědectví v Ježíše uvěří 

 

10. Co odpověděl Šimon Petr na otázku: „Nejsi i ty z jeho učedníků“? 

a) „Ano, vždyť on je Mesiáš, Syn Boha živého.“ 

b) „Nejsem“ 

c) Neodpověděl nic, ale snažil se skrýt ve tmě. 
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Pokračování evangelia podle Jana 

 

 

11. Pilát ukázal na Ježíše a řekl: „Hle, váš král“. Dav Židů, který se shromáždil u paláce, na to 

odpověděl: 

a) „Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!“ 

b) „Naším králem je David, ne tenhle člověk!“ 

c) „Nechceme krále, máme císaře!“ 

 

12. Kdo podle evangelisty Jana zůstal u Ježíšova kříže z jeho učedníků až do konce? 

a) apoštolové Petr a Jan a Ježíšova maminka 

b) Ježíšova maminka, její sestra Marie Kleofášova, Marie Magdalská a apoštol Jan 

c) Marie Magdalská a Ježíšova maminka 

 

13. Kdo se podle evangelisty Jana první potkal se vzkříšeným Ježíšem? 

a) Marie Magdalská 

b) apoštol Petr 

c) Ježíšova maminka Marie 

 

14. Tomáš tvrdil, že dokud neuvidí Ježíše a jeho rány a nedá do nich svůj prst, tak neuvěří, že Ježíš žije. 

Co se stalo, když se Ježíš opět ukázal apoštolům a Tomáš byl s nimi?  

a) Tomáš se hrozně styděl, takže když se na něj Ježíš obrátil, nebyl vůbec schopný slov. 

b) Tomáš nejdřív osahal Ježíšovy rána a pak ho odprosil, že mu nevěřil. 

c) Ježíš oslovil Tomáše a nabídl mu, aby se dotkl jeho ran, ale Tomáš místo toho vyznal, že Ježíš je 

Pán a Bůh. 

 

15. Kdo komu řekl: „Pas mé ovce.“? 

a) Pán v podobenství, které Ježíš vyprávěl o ztracené ovci, svému pastýři. 

b) Ježíš apoštolu Petrovi. 

c) Řekl to král David svému služebníku Ásovi. 
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2 kniha Paralipomenon 

 
1. Jak Šalomoun naložil 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 

 

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

a) k omývání obětních nádob 

b) k omývání kněží 

c) k zachycení krve z obětovaných zvířat 

 

3. 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 

 

4. Jak odpověděl král Rechabeám na žádost Izraele o ulehčení služby, kterou na ně vložil král Šalomoun? 

a) na radu starců, kteří byli ve službách krále Šalomouna, jim odpověděl mírně a vyhověl jim 

b) na radu starců, kteří byli ve službách krále Šalomouna, jim odpověděl tvrdě a jejich žádosti nevyhověl 

c) na radu svých vrstevníků odpověděl Izraeli tvrdě a ještě jim přitvrdil 

 

5. Co učinil král Ása, když uslyšel proroctví proroka Azarjáše, syna Odédova? 

a) vytáhl do boje a zvítězil nad Moábem 

b) oblékl žíněnou suknici, postil se a činil pokání ze svých hříchů 

c) vymýtil modly ze země a obnovil Hospodinův oltář 

 

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. Koho ustanovil král Jóšafat v každém opevněném judském městě? 

a) hudebníky 

b) soudce 

c) správce pokladny 

 

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 na jeho zemi přijde hladomor. 

c) Že jeho zemi napadnou Édomci. 

 

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 pýchu, 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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