
SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2011
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 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) Anděl pastýřům zvěstoval velikou radost o narození Spasitele a dále jim řekl: 
a) aby se nebáli.  
b) aby se radovali s ním.
c) aby uklidnili svá stáda.

2) Když byl Ježíš ve 12 letech v jeruzalémském chrámě s učiteli,
a) tiše je poslouchal.
b) neustále se jich vyptával.
c) naslouchal a dával jim otázky.

3) Když Ježíš povolával své učedníky, řekl jim:
a) „Pojďte se mnou a uvidíte.“
b) „Pojďte tam, kam půjdu já, a na nic se nevyptávejte.“
c) „Pojďte za mnou, učiním z vás rybáře lidí.“

4) Ježíš dal svým učedníkům také tuto radu: „Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, 
a) a když se s tebou začne hádat, tak se s ním nehádej.“
b) a bude-li toho litovat, odpusť mu.“
c) protože příště by mohl učinit ještě něco horšího.“

5) Boží království Ježíš přirovnával také
a) k polním liliím, o které se stará Bůh.
b) ke kvasu, který prokvasí celé těsto.
c) ke ztracenému penízu.

6) Ježíš o modlitbě řekl: 
a) „Je zbytečné prosit Boha pořád dokola, když vás hned nevyslyší.“
b) „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“
c) „Když budete dost dlouho prosit, Bůh vám splní to, co si přejete.“

7) V podobenství „o marnotratném synu“ 
a) měl starší syn zlost, že otec přijal jeho mladšího bratra, když se vrátil domů. 
b) otec vyhnal mladšího syna, protože prohýřil majetek.
c) všichni se radovali, že se mladší syn vrátil.

8) Komu Ježíš jednou řekl: „Děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí“?
a) Pilátovi
b) veleknězi Kaifášovi
c) Martě z Betánie

9) Proč hodnotí Ježíš dar vdovy do chrámové pokladnice – dvě mince – jako velký dar?
a) Mince byly z ryzího zlata.
b) Žena dala to, co měla na svou obživu.
c) Protože ostatní lidé nedali nic.                                    

10) Jan Křtitel byl uvězněn, protože          
a) pokřtil Ježíše u Jordánu.
b) choval se podivně, nejedl chléb a nepil víno.
c) kritizoval Heroda kvůli Herodiadě.
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Pokračování evangelií

11) Při jaké příležitosti Ježíš řekl: „Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude 
povýšen.“?
a) Když mluvil o dětech.
b) Když přijížděl do Jeruzaléma a davy mu provolávaly slávu.
c) Když jim vyprávěl podobenství o farizeovi a celníkovi.                                            

12) Kromě dvanácti učedníků určil Ježíš i svých dalších sedmdesát následovníků a poslal je, aby hlásali:  
a) „Přiblížilo se k vám království Boží.“
b) „Ježíš je Syn Boží, toho poslouchejte.“
c) „Prodejte svůj majetek a následujte Ježíše.“

13) V podobenství o milosrdném Samařanu Ježíš vysvětluje zákoníkům,
a) kdo bude spasen.
b) kdo je náš bližní.
c) jak se máme starat o zraněné.

14)  Ježíš v podobenství o světle říká, že světlem těla je:
a) srdce
b) čistá mysl
c) oko                    

15)  Když Ježíš uzdravil deset malomocných,   
a) poděkovali mu všichni.
b) žádný mu nepoděkoval.  
c) poděkoval pouze jeden.
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1. Paralipomenon



1) Měl Juda děti se svou snachou Támar? 
a) Ano.
b) Nevíme, Bible to neříká.
c) Ne.

2) První Izraelský král byl z pokolení:  
a) Juda
b) Lévi
c) Benjamín.

3) Kde byl David lidem pomazán za krále? 
a) V Jeruzalémě.
b) V Betlémě.
c) V Chebronu.

4) Kdo dopravil Boží schránu do Jeruzaléma?  
a) David
b) Šalomoun
c) Saul 

5) Saulův otec se jmenoval: 
a) Obéd
b) Kíš
c) Jonatan

6) Co udělal David s korunou Amonského krále? 
a) Roztavil ji a zlato nalil králi do hrdla.
b) Nechal si ji a nosil ji na hlavě.
c) Věnoval ji svým bohatýrům.

7) 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.

8) Do kolika tříd byli rozděleni kněží? 
a) Do žádných, kněží nebyli organizováni na rozdíl od ostatních rodů.
b) Do dvaceti čtyř tříd, které zodpovídaly za celoroční provoz.
c) Do sedmi tříd, každá zodpovídala za jeden den v týdnu.

9) Z kterého rodu byli vybíráni vrátní v branách města? 
a) Juda
b) Benjamín
c) Lévi

10) Co řekl David Šalamounovi, když mu předával plány chrámu? 
a) „Buď rozhodný a udatný, jednej! Neboj se a neděs!“
b) „Buď moudrý a chytrý!“
c) „Buď odvážný v boji a moudrý ve vládnutí!“
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