
SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 

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 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. Ježíš zahájil svou veřejnou činnost těmito slovy: 

a) „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ 

b) „Duch svatým je nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst.“ 

c) „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ 

2. Když Ježíšovi vytýkali, že nedodržuje tradici otců, on jim na to odpověděl slovy proroka Izajáše: 

a) „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné 

v našich očích.“ 

b) „Nalomenou třtinu nedolomím a doutnající knot neuhasím, až dovedu právo k vítězství.“ 

c) „Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marně mne uctívají, neboť učí naukám, 

které jsou jen příkazy lidskými.“ 

3. Ježíš vytýkal zákoníkům: „Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je 

v zákoně důležitější: 

a) právo, milosrdenství a věrnost.“ 

b) almužnu, bázeň před Bohem a víru.“ 

c) spravedlnost, zbožnost a čistotu.“ 

4. Ježíš vzkřísil v Naimu syna jedné vdovy. Jaký k tomu měl důvod? 

a) Vdova projevila velkou víru. 

b) Bylo mu té vdovy líto. 

c) Chtěl zástupu ukázat znamení, aby poznali, kým je. 

5. Doplňte následující Ježíšův výrok: „Nikdo nemá větší lásku než ten,… 

a) … kdo rozdá všechen svůj majetek chudým.“ 

b) … kdo opustí pro mne a pro mé jméno svého otce i matku, manželku i své děti a následuje mne.“ 

c) … položí život za své přátele.“ 

 

6. Jak Ježíš odpověděl, když se ho ptali: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“  

a) „Chcete znát tajemství Božího království? Slyšte, co vám říkám: Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a 

následuj mne.“ 

b) „Amen, amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království 

nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“ 

c) „Amen, amen, pravím vám, nebylo a není většího v království nebeském než Jana Křtitele. A 

přece i on je nejmenší z těch, kterým jsou místa v království připravena od stvoření světa.“ 

7. Ježíš o svém Otci prohlásil: 

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

b) „Můj Otec už přestal pracovat, proto nyní já pracuji.“ 

c) „Můj Otec přestane pracovat, až já splním jeho vůli.“ 

8. Ježíš se přirovnával k: 

a) vinnému kmeni, čisté vodě, chlebu života. 

b) chlebu života, dobrému pastýři, vinnému kmeni. 

c) dobrému pastýři, slovu života, dveřím. 

9. Jednou použil Ježíš obraz „Kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla“. Měl na mysli 

a) Boha, který chtěl ochránit svůj lid Izrael. 

b) Jeruzalém, který měl být duchovním centrem izraelského národa. 

c) správný způsob, jak má matka pečovat o své děti. 
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Pokračování evangelií 

 
10. Ježíš se za nás obětoval dobrovolně. Svědčí o tom tato jeho slova: 

a) „Mně se nic nemůže stát, neboť mým otcem je Bůh.“ 

b) „Nikdo mi můj život nebere, ale já jej dávám sám od sebe.“ 

c) „Neplačte nade mnou, plačte nad sebou, mé je království nebeské.“ 
 

11. Doplňte správně Ježíšovo upozornění: „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, 

své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe,  

a) jistě nevstoupí do Božího království.“ 

b) bude se marně namáhat, protože můj Otec mu nepožehná.“ 

c) nemůže být mým učedníkem.“ 

12. Komu podle Ježíše patří zaslíbení: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám 

připraveno od založení světa.“ 

a) Těm, kteří pro svou víru trpěli, a přece ji nezapřeli. 

b) Těm, kteří účinně pomáhali svým bližním. 

c) Tomu, kdo dodržuje Boží přikázání a pravidelně se modlí. 

13. Když se Ježíše ptali, jak to bude s jeho příchodem a se skonáním věků, odpověděl jim: 

a) „Nyní vám to neřeknu, protože byste nic nepochopili. V pravý čas dám vám znamení.“ 

b) „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚Já 

jsem Mesiáš‘ – a svedou mnohé.“ 

c) „To není vaše věc, znát tajemství Božího království. Vy hledejte jeho spravedlnost – a všechno 

ostatní vám bude přidáno.“ 

14. Při poslední večeři řekl Tomáš Ježíšovi: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ 

Ježíš mu na to odpověděl: 

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

b) „Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle můj Otec, vás té cestě naučí.“ 

c) „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho povede.“ 

15. Vyznal někdo podle svědectví evangelií, že Ježíš je Bůh?  

a) Ano, setník a ti, kdo střežili Ježíše. 

b) Ano, učedník Tomáš. 

c) Ne, pouze, že je Boží syn. 
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1. Paralipomenon 

 

1) Abšolóm byl Davidův 

a) třetí syn. 

b) prvorozený syn. 

c) druhý syn. 
 

2) Který rod byl početnější? Šimeon nebo Juda?  

a) Juda, i když Šimeon sám měl 16 synů a 6 dcer. 

b) Šimeon, proto sídlili v okolí Jeruzaléma. 

c) Nevíme, z 1. Paralipomenon se to nedá vyčíst. 
 

3) Šalamoun se narodil 

a) v Chebronu. 

b) v Betlémě. 

c) v Jeruzalémě. 
 

4) Jaká byla výzbroj bohatýrů kolem Davida?  

a) Měli kopí a kované meče. 

b) Bojovali v brnění a používali koně. 

c) Měli luky a šípy, uměli bojovat oběma rukama. 
 

5) Po donesení schrány do Jeruzaléma David rozdával dary. Komu dal chléb a koláče? 

a) Všem, kteří se podíleli na dopravě schrány. 

b) Každému, kdo byl z Izraele. Mužům i ženám. 

c) Všem mužům, kteří ho věrně následovali. 
 

6) Jak reagovala Davidova manželka Míkal, když uviděla Davida, že vstupuje do Jeruzaléma a při tom 

tančí se schránou? 

a) Radovala se spolu s ním. 

b) Nebyla v té době v Jeruzalémě.  

c) V srdci jím pohrdla. 
 

7) Asaf a jeho bratři vzdávali chválu Hospodinu těmito slovy: 

a) „Velký je Hospodin, Bůh, k smíchu jsou mu všechny modly. Chvalte ho všechny pronárody.“ 

b) „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.“ 

c) „Hospodinova je země a všechno, co je na ní. To učinil Hospodin a jemu patří chvála.“ 
 

8) Co udělal David po smrti Amonského krále Náchoše? 

a) Vyslal Joába a ten Amonovce dobyl. 

b) Nechal oholit jejich posly a uříznout jim oděv. 

c) Poslal k synovi zesnulého krále posly, aby ho potěšil. 
 

9) Co udělal David s korunou Amonského krále? 

a) Nechal si ji a nosil ji na hlavě. 

b) Roztavil ji a zlato nalil králi do hrdla. 

c) Věnoval ji svým bohatýrům. 
 

10) Na čí „pokyn“ David sčítal Izrael? 

a) Na pokyn proroka Samuele. 

b) To satan podnítil Davida ke sčítání. 

c) Bůh dal Davidovi pokyn sečíst Izrael. 
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1. kniha žalmů 
 

1. Komu se podle žalmisty zdaří vše, co podnikne? 

a) Tomu, kdo rozjímá nad Hospodinovým zákonem ve dne i v noci. 

b) Tomu, kdo chce být Bohem požehnaný. 

c) Tomu, kdo se snaží. 
 

2. Co doporučuje žalmista vládcům a králům země?  

a) Aby Hospodinu sloužili s bázní a jásali s chvěním. 

b) Aby měli dobře vyzbrojené vojsko. 

c) Aby byli pohostinní vůči chudým. 
 

3. Jak se Hospodin dívá na ty, kdo prolévají krev a jednají lstivě?  

a) Nezáleží mu na nich. 

b) Má je v ohavnosti. 

c) Je na ně rozzuřen. 
 

4. Doplň: ______________  je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo mají ___________ srdce.  

a) Ochranou/dobré 

b) Pevností/ochotné 

c) Štítem/přímé 
 

5. Jak je to podle žalmisty s těmi, kdo se dotazují po Boží vůli?  

a) Bůh je nikdy neopustí. 

b) Mají lepší život než ostatní lidé. 

c) Nikdy neudělají chybu. 
 

6. Doplň: __________ si v srdci říká: „___________ tu není.“ _______________ kazí, zohavují, na co 

sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá.  

a) Bůh/Nikdo/Bohatí 

b) Každý/Zodpovědný/Děti 

c) Bloud/Bůh/Všichni 
 

7. Doplň: Hospodinova ustanovení jsou ________, jsou pro ______ srdci.  

a) složitá/moudrost 

b) přímá/radost 

c) tajemná/bystrost 
 

8. Doplň: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje 

_________a tvá _____________ mě ______________. 

a) radost/pomoc/naplňují 

b) berla/hůl/potěšují 

c) moc/síla/uklidňují 
 

9. Kdo nebude podle žalmisty zahanben? 

a) Ten, kdo skládá naději v Boha. 

b) Ten, kdo je vždy připraven. 

c) Ten, kdo zvítězí nad svými nepřáteli. 
 

10. Doplň: Doufej v ________, konej ___________, v zemi přebývej a zachovávej _______. 

a) Boží pomoc/dobré skutky/svátosti 

b) Hospodina/dobro/věrnost 

c) Boží lásku/svoje povinnosti/pravidla 
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