
SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2009
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 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 možné  až po odevzdání 
vyplněných testů  dospělé  dohlížející  osobě a  po zalepení  do  obálky k     neprodlenému odeslání  nazpět   
redakci „Na dobré stopě“ na adresu: Vladislav Jech, Zelenečská 34, 198 00 Praha 9. Pro tento účel může  
dospělá dohlížející osoba 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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Evangelia 

1) Anděl, který oznámil Alžbětě narození syna, se jmenoval:
a) Michael
b) Gabriel
c) neměl žádné jméno

2) Když dvanáctiletý Ježíš byl v jeruzalémském chrámě s učiteli,
a) tiše je poslouchal
b) neustále se jich vyptával
c) naslouchal jim a dával jim otázky

3) Prorok Jan Křtitel se oblékal:
a) do lví kůže
b) do šatu z velbloudí srsti
c) jen do plátěné bederní roušky

4) Ježíš si povolal za učedníky také dvojice bratrů. Mezi ně nepatří:
a) Filip a Bartoloměj
b) Jakub a Jan
c) Šimon a Ondřej

5) Uzdravení posedlého člověka, jehož zlí duchové vešli do stáda vepřů, se odehrálo v:
a) Gerase
b) Betsaidě
c) Kafarnaum

6) Petrovu tchýni, která bydlela v Kafarnaum, Ježíš uzdravil z:
a) malomocenství
b) horečky
c) krvácení

7) Kolik lidí Ježíš pokřtil:
a) zástupy lidí
b) jenom tři
c) nikoho, křtili učedníci

8) V podobenství o rozsévači znázorňuje semeno 
a) Boží království
b) víru
c) Boží slovo 

9) Ježíš přirovnával Boží království k
a) hořčičnému zrnu a kvasu v těstě 
b) ptákům na obloze a rybám v moři
c) dětem, které si hrají na náměstí a jsou šťastné

10) Když se Ježíš tázal, za koho jej učedníci pokládají, odpověděl Petr slovy:
a) ty jsi Mistr
b) ty jsi Mesiáš 
c) ty jsi Prorok
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Pokračování evangelií

11) Doplňte tuto Ježíšovu řeč: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi,…
a) … je můj skutečný učedník.“
b) … k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly.“ 
c) … si zaslouží, aby byl největší v Božím království.“

12) Doplňte tuto Ježíšovu řeč: „Snažte se vejít úzkými dveřmi,…
a) … protože ty široké sice pěkně vypadají, ale vedou do pekla.“
b) … a proto jezte střídmě a dodržujte diety, protože jinak to nedokážete.“
c) … neboť mnozí se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.“ 

13) Poslední večeři s učedníky měl Ježíš
a) v přírodě v Getsemanské zahradě
b) v horní místnosti jednoho domu v Jeruzalémě
c) u Marty a Marie v jejich domě

14) Ježíš byl pochován do hrobu 
a) v neděli
b) v pátek 
c) v sobotu

15) Když se Ježíš setkal s učedníky po svém vzkříšení 
a) jedl s nimi pečenou rybu   
b) jedl s nimi beránka
c) nejedl s nimi vůbec
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Kniha Rút

1) Proč odešel Elímelek se svou ženou Noemi z Judska?
a) v Judsku nastal hlad 
b) šel k pohanům jako misionář 
c) po roztržce s panovníkem musel do vyhnanství

2) Rút byla
a) dcera Elímeleka a Noemi
b) sestra Noemi
c) manželka syna Noemi a Elímeleka (tedy snacha) 

3) Rút nepocházela z národa Izraele. Ke kterému národu patřila:
a) byla Samařanka
b) byla Moábka 
c) byla Egypťanka

4) Když se Noemi vracela do Judska, přemlouvala Rút:
a) „Jdi, vrať se do domu své matky…“ 
b) „Neopouštěj mne, vrať se se mnou k mému lidu…“
c) „Doprovoď mne a pak se vrať k svému lidu…“

5) Rút jí odpověděla:
a) „Jak bych se mohla vrátit, když tam mě už nikdo nečeká. Jen ty jsi mou záchranou.“
b) „Jak bych tě mohla opustit, když jsi mi prokázala tolik dobrodiní. Zůstanu s tebou.“
c) „Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Ať se mnou udělá Hospodin, co chce!“   

6) Jméno Noemi znamenalo:
a) Odvážná
b) Rozkošná 
c) Trpká

7) Kdo to byl Boáz:
a) představený synagógy v Betlémě
b) zámožný a vážený příbuzný Elímeleka 
c) nejbohatší muž v Betlémě

8) Kde se Rút seznámila s Bóazem?
a) na humně při převívání ječmene
b) na trhu, kde prodávala obilí
c) na poli, kde paběrkovala klasy obilí 

9) Co Bóaz nejvíc cenil na Rút
a) její pracovitost
b) její věrnost vůči Noemi 
c) její krásu

10) Příběh skončí tím, že
a) Boáz si chtěl vzít Noemi za manželku, ale ona nechtěla
b) Boáz si vzal za manželku Rút a měl s ní syna 
c) Boáz slíbil Rút manželství, ale nakonec ji odmítl
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