
SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2011“ 

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 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 10 do 12 let včetně ani ve věku od 13 aţ 16 let včetně nesmí 

v tomto týmu soutěţit – soutěţí v kategoriích M a S.  

Soutěţící ve věku do 9 let včetně však můţe soutěţit v týmu jak mladším (kategorie 

M) tak 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, 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) Jeţíš se s Janem Křtitelem 

a) vůbec nepotkal. 

b) potkal u Jordánu. 

c) moţná potkal, moţná ne, ale Bible o tom nic neříká. 
 

2) Jak si Jeţíš vybíral apoštoly? 

a) Nevíme – v Bibli o tom nic není. 

b) Vybíral si je postupně. 

c) Vybral si je naráz. 
 

3) Co se říká v evangeliích o tom, jestli Jeţíšova maminka Marie byla bez hříchů? 

a) Byla hříšná jako ostatní lidé. 

b) Byla na rozdíl od ostatních lidí bez hříchů. 

c) Tam se o tom neříká nic. 
 

4) Co řekl Jeţíš svým učedníkům o satanovi? 

a) Ţe je jako silák, kterého ale on sám (Jeţíš) přemáhá. 

b) Nic, aby své učedníky nepolekal. 

c) Ţe ve skutečnosti neexistuje. 
 

5) Jeţíš občas vytýkal některým lidem, ţe jsou nechápaví. 

a) Byli to jen farizeové a saduceové. 

b) Byli to všichni ţidé, ale ne jeho učedníci. 

c) Někdy to byli i jeho učedníci. 
 

6) O kom Jeţíš řekl, ţe je jeho bratr, sestra i matka? 

a) O tom, kdo činí vůli Boţí. 

b) O tom, kdo má rád své rodiče a sourozence. 

c) O tom, kdo se správně modlí a dodrţuje zákon. 

 

7) Oč prosil Jeţíše představený synagogy Jairos? 

a) Aby uzdravil jeho sluhu. 

b) Aby zachránil jeho dcerku. 

c) Aby k němu přišel hostinu. 

 

8) Jeţíš učil  

a) jenom v chrámě. 

b) všude moţně, ale nikdy v synagóze. 

c) v chrámě, v synagóze, v přírodě i jinde. 

 

9) Jeţíš o nebeském království také řekl: „Je jako kvas, který ţena vmísí do tří měříc mouky, 

a) …aţ se všechno prokvasí.“ 

b) …aby pro všechny upekla chléb. “ 

c) …aţ kvas se v něm ztratí a nikdo ho nenajde.“ 

 

10) Kdyţ učedníci odháněli od Jeţíše děti, Jeţíš jim řekl: 

a) „Jen děti nechejte, ať si se mnou hrají. Přijde doba, kdy to uţ nepůjde.“  

b) „Co to děláte? Nevíte, jakého jste ducha? Jakou mírou měříte, takovou bude naměřeno i vám!“ 

c) „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boţí.“ 
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Pokračování evangelií 

 

11) Proč Jeţíš svým učedníkům říkal, ţe Bůh ţiví havrany a šatí lilie? 

a) Aby se víc zajímali o přírodu. 

b) Aby se naučili na Boha spoléhat. 

c) Aby jim nezáleţelo na tom, co jí, ani do čeho se oblékají. 

 

12)  Proč Jeţíš vyprávěl svým učedníkům podobenství o ztraceném penízi? 

a) Aby jim ukázal, ţe člověk má šeřit na zlé časy. 

b) Aby je upozornil na to, ţe člověk má dávat dobrý pozor na své věci. 

c) Protoţe jim chtěl ukázat, jak velkou radost mají v nebi, kdyţ se napraví nějaký hříšník. 

 

13)  Jeţíš také svým učedníkům řekl: „Snáze projde velbloud uchem jehly,  

a) … neţ aby bohatý vešel do Boţího království.“ 

b) … neţ aby se nevěřící dostali do nebe.“ 

c) … neţ aby se ţidé navrátili k Hospodinu.“ 

 

14)  Kdo sliboval Jeţíšovi: „Pane, jsem s tebou hotov jít do vězení i na smrt.“ 

a) apoštol Jan 

b) apoštol Petr 

c) všichni apoštolové, kromě Jidáše 

 

15)  Slíbil Jeţíš někomu něco na kříţi? 

a) Ano. Těm, kteří v něj uvěří, slíbil věčný ţivot. 

b) Ne. Volal jen ke svému Otci, s lidmi se uţ nebavil. 

c) Ano. Tomu muţi, který s ním byl ukřiţovaný a prosil jej, aby si na něj vzpomněl. 
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Kniha 1. Paralipomenon 

 

1) Skoro polovinu této knihy tvoří 

a) vyprávění o Davidových bitvách 

b) právní předpisy 

c) rodokmeny 

 

2) Jaké je první slovo knihy 1. Paralipomenon?   

a) Bůh 

b) Adam 

c) Abraham 
 

3) Do kterého rodu patřil Mojţíš a jeho sestra Miriam?  

a) Juda 

b) Josef 

c) Lévi 
 

4) V 6. kapitole je pouţito slovo "Zima". Co znamená?  

a) Kapitola popisuje jednotlivá roční období. 

b) Jedná se o jméno hory. 

c) Jedná se o jméno člověka. 
 

5) Od kdy zpívali zpěváci v domě Hospodinově?  

a) Od té chvíle, kdy do Jeruzaléma byla přemístěna truhla smlouvy. Tedy za Davida. 

b) Od chvíle, kdy Šalamoun postavil chrám. 

c) Nikdy, zpěváci byli pouze v paláci. 
 

6) Co byla povinnost lévijců, kteří ponocovali kolem Boţího domu?  

a) Hlídat v noci Jeruzalém. 

b) Připravit dříví na ranní oběť. 

c) Drţet stráţ a ráno otvírat. 
 

7) Proč zemřel král Saul?  

a) Protoţe se Hospodinu zpronevěřil, nedbal na jeho slovo. 

b) Protoţe se postavil velké přesile a navíc byl zrazen. 

c) Protoţe uţ byl starý a měl bolesti. 
 

8) Oţenil se David v Jeruzalémě?  

a) Ano, ale ne poprvé. 

b) Ano, vzal si tam svoji první ţenu. 

c) Ne, všechny ţeny si vzal jiţ dřív 
 

9) David se rozhodl sečíst všechny lidi v Izraeli. Tento jeho nápad  

a) se Hospodinu velice líbil.  

b) pocházel od satana. 

c) nebyl ani dobrý, ani špatný. 
 

10) Čím vyvrcholilo předání království Šalamounovi?  

a) Davidovou smrtí. 

b) Velikou slavností spojenou s nepokoji. 

c) Dobrovolnou sbírkou na chrám. 
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