
SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2012“ 

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 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 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: OZNAČENÍ ŘEŠENÍ OTÁZEK:  

Odpovědi zaznamenáváte do samostatného archu pro odpovědi na všechny čtyři části. 

Správnou odpověď označíte v části, která odpovídá příslušné knize, v řádku s číslem odpovědi 

křížkem v patřičném sloupečku. Při opravě v rámci časového limitu zakřížkujete správnou 

odpověď a u nesprávné odpovědi uděláte přes původní křížek kroužek.  
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Evangelium podle Matouše 

 

1. Čeho se týkalo podobenství o dvou synech, které poslal jejich otec pracovat na vinici? 

a) Toho, že do Božího království nakonec dojdou ti, kteří jsou schopní změnit svůj postoj k Bohu 

a plnit tak jeho vůli. 

b) Toho, že nejvyšší místo v Božím království patří dětem. 

c) Toho, že děti mají poslouchat své rodiče a pořádně jim pomáhat. 
 

2. V podobenství o hořčičném zrnu šlo o to, že 

a) se lidé musí naučit správně rozlišovat, co jim prospívá a co naopak škodí. 

b) nebeské království začíná z nepatrných začátků, ale nakonec zahrne velké množství lidí. 

c) srdce člověka musí být pro Boží slovo dobře připravené. 
 

3. Na podobenství o nemilosrdném služebníku chtěl Ježíš ukázat, že 

a) Bůh potrestá každého člověka, který bude druhým lidem ubližovat. 

b) ten, kdo neodpouští druhým lidem, nemůže čekat, že mu odpustí Bůh. 

c) máme pomáhat druhým lidem, kteří jsou v nějaké nouzi. 
 

4. Proč Ježíš vyprávěl velekněžím a farizeům podobenství o zlých vinařích? 

a) Aby mnohem lépe pečovali o vinný mošt, který se obětoval v chrámu. 

b) Aby pochopili, že nikdo neunikne spravedlivému soudu. 

c) Aby jim ukázal, jak to dopadne, když ho budou dál odmítat přijmout. 
 

5. Čemu se divili ti spravedliví v podobenství o posledním soudu? 

a) Tomu, že se setkali s Ježíšem, který od nich přijal pomoc. 

b) Tomu, že spolu s nimi jsou u toho soudu i nespravedliví. 

c) Tomu, že Ježíše zajímaly úplně jiné věci, než jestli chodili do kostela. 
 

6. Kdy se Ježíš rozhněval na Petra? 

a) Když ho Petr zapřel tu noc, kdy byl Ježíš zatčen. 

b) Když si nechtěl nechat od Ježíše umýt nohy při poslední večeři. 

c) Když domlouval Ježíšovi, že není možné, aby ho v Jeruzalémě ukřižovali. 
 

7. Proč Ježíš neučinil v Nazaretu mnoho mocných činů? 

a) Kvůli nevěře místních obyvatel. 

b) Protože tam nechtěl působit příliš velký rozruch. 

c) To se v Bibli neříká. 
 

8. Při jaké příležitosti Ježíš řekl: „Čím srdce přetéká, to ústa mluví?“ 

a) Když učedníky káral za to, že se přou o první místa v Božím království. 

b) Když učedníkům vysvětloval, že řeč člověka odpovídá jeho nitru. 

c) Když ho farizeové a zákonici obviňovali, že nedodržuje tradice otců. 
 

9. Kdo, kdy a komu řekl větu: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže“? 

a) Herodes před popravou Janu Křtiteli. 

b) Vojáci, když se posmívali zbičovanému Ježíši. 

c) Velekněží a zákoníci ukřižovanému Ježíši. 
 

10.  V jaké souvislosti řekl Ježíš „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní 

vám bude přidáno“?  

a) Když si Petr stěžoval, že kvůli následování Ježíše všechno opustili. 

b) Když Ježíš lidem vysvětloval, že Bůh ví o jejich potřebách, takže si nemají dělat zbytečné 

starosti. 

c) Když Ježíš vytýkal farizeům a zákoníkům, že se řídí tradicí otců místo Božím zákonem.  
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Pokračování evangelia 

 

11. Doplňte Ježíšův výrok: „Na stolci Mojžíšově zasedli zákonicí a farizeové. ... 

a) Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť 

oni mluví a nečiní.“ 

b) Proto dopadne na toto pokolení trest Boží, neboť sekera už je přiložena ke kmeni stromu.“ 

c) Proto vám pravím: Když slepý vede slepého, oba padnou do jámy.“ 

 

12.  Doplňte Ježíšův výrok: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, … 

a) aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ 

b) neboť i váš nebeský Otec dává svítit slunci na dobré i zlé.“ 

c) protože budete jako ty prozíravé panny, které uchovaly své lampy až do dne příchodu Syna 

člověka.“ 

 

13.  Ježíš také svým učedníkům řekl: „Blaze těm, kteří mají čisté srdce, …  

a) neboť oni jsou tvůrci pokoje.“ 

b) neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ 

c) neboť oni uzří Boha.“ 

 

14.  Doplňte tento Ježíšův výrok: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, … 

a) tam se budou dít zázraky.“ 

b) tam jsem já uprostřed nich.“ 

c) ať se na nich pozná, že jsou mými učedníky.“ 

 

15.  Doplňte tento Ježíšův výrok: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. … 

a) Proto ať se vaše srdce nechvěje a neděsí, vždyť já jsem s vámi až do skonání tohoto věku.“ 

b) Nebojte se tedy těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“ 

c) Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 

a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ 
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První Mojžíšova (Genesis) 

 

1. Píše se v Bibli o tom, proč Bůh stvořil člověka?  

a) Ano, Bůh stvořil člověka, aby vládl nad zvěří a nebeským ptactvem. 

b) Ano, Bůh stvořil člověka, aby byl obrazem Božím. 

c) Ne, přímo se o tom v Bibli nepíše. 
 

2. Co udělal Hospodin, když se na zemi rozmnožila zlovůle člověka? 

a) Poslal na zem kobylky. 

b) Litoval, že člověka učinil, a trápil se ve svém srdci. 

c) Proměnil lidská srdce. 
 

3. Bůh zaslíbil Abramovi velkou zemi. Kdy to bylo? 

a) Po narození Izáka. 

b) Po narození Izmaela. 

c) Když byl Abram ještě bez potomků. 
 

4. Kdo porodil Abramovi jeho prvního syna? 

a) Hagar 

b) Sáraj 

c) Ráchel 
 

5. Uvádí se v Bibli důvod toho, proč Hospodin žádal Abrahama, aby obětoval Izáka? 

a) Ano, Bůh chtěl Abrahama vyzkoušet. 

b) Ano, Abraham a Izák se měli přesvědčit, že jsou za všech okolností v Božích rukách. 

c) Ne, jasný důvod se tam neuvádí, je to tajemství. 
 

6. Co bylo poselstvím Jákobova snu o žebříku? 

a) Bůh mu v něm zaslíbil zemi a rozmnožení jeho potomků. 

b) Bůh mu v něm zaslíbil, že jednou vystoupí k němu. 

c) Bůh mu v něm zaslíbil ochranu před jeho bratrem Ezauem. 
 

7. Jákob od Boha dostal nové jméno – Izrael. Co toto jméno znamená? 

a) Zápasí Bůh. 

b) Bůh s námi. 

c) Ten, kdo vzdává chválu. 
 

8. Potífarova žena Josefa křivě obvinila z obtěžování. Jak se zachoval Potífar? 

a) Rozezlil se a dal Josefa do pevnosti (vězení). 

b) Zjistil, že se jednalo o křivé obvinění, a ženu vyhnal. 

c) Rozhodl se, že bude Josefa i svou ženu pozorovat, aby zjistil, co se děje. 
 

9. Jak zareagoval faraon na Josefovu řeč? 

a) Řekl mu: „Sám Bůh Nejvyšší tě k nám poslal.“ 

b) Vstal, roztrhl svůj šat – a ustanovil Josefa správcem Egypta. 

c) Nejprve se otázal svých služebníků: „Zda najdeme podobného muže, v němž je duch Boží?“ 
 

10. Kde byl pohřben Jákob? 

a) Jákob byl pohřben vedle Josefa v Egyptě. 

b) Jákob byl pohřben vedle Ráchel u cesty to Efraty (Bétléma). 

c) Jákob byl pohřben v jeskyni na poli v Makpele, v blízkosti Abrahama. 
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Jób 

 

1. Co uvedl satan jako důvod toho, že byl Jób bezúhonný a bojí se Boha?  

a) Hospodinovu ochranu, požehnání a majetek. 

b) Poslouchá Boha pouze ze strachu, neboť jinak by ho Bůh potrestal. 

c) Pracovitou manželku a poslušné děti. 

 

2. Kdy řekl Jób slova: „Proč jsem nezemřel hned v lůně, nezahynul, sotvaže jsem vyšel ze života matky?” 

a) Poté, co Jób přišel o všechen majetek a děti. 

b) Vzápětí po té, co ho satan ranil vředy od hlavy až k patě. 

c) Až sedm dní po příchodu jeho přátel. 

 

3. Co Jób vytýkal svým přátelům? 

a) Že jim chybí milosrdenství a jsou věrolomní, nestálí jako potok. 

b) Že za Jóba odmítli zaplatit, když je prosil o vykoupení z rukou protivníka. 

c) Že kvůli nim už nikdy nespatří jeho oči nic dobrého. 

 

4. Jak Jób reagoval na řeč Bildada Šúchského? 

a) Odmítl ji s tím, že Bildad neznal Jóbův život, stejně jako neznal životy jeho dětí. 

b) Uznal, že Bohu by neuměl odpovědět, ani kdyby byl spravedlivý. 

c) Litoval toho, že špatně vychovával své děti. 

 

5. Co řekl Sófar Naamatský Jóbovi? 

a) Velmi litoval jeho bolesti, jelikož pochopil, že Jób je před Bohem spravedlivý. 

b) Prosil Jóba, aby se zbavil odlitých sošek z bronzu a vztahoval ruce k Bohu. 

c) Naznačoval, že Jób je mluvka, vysmívá se Bohu a potřebuje usadit.  

 

6. Co řekl Jób o svých vlastních řečech? 

a) Přál si, aby byly sepsány a do skály trvale vytesány. 

b) Chtěl, aby byly zapomenuty, aby mu již nespílali ti, kdo se k němu obrátili zády. 

c) Pochopil, že nejsou určeny přátelům, kteří mu křivdí, ale pouze Bohu, který se jistě smiluje. 

 

7. O čem Jób mluvil, když řekl: „Propastná tůň praví: »Ve mně není«, moře říká: »Já ji nemám«. Nelze ji 

získat za lístkové zlato, její hodnota se nevyváží stříbrem.“? 

a) O lásce 

b) O moudrosti 

c) O spravedlnosti 

 

8. Proč vzplanul Elíhú, syn Berakeela Búzského, hněvem? 

a) Protože Jóbovi přátelé nekárali Jóba dostatečně. 

b) Protože z Jóbových slov pochopil, že trpí neprávem. 

c) Protože se Jób pokládal za spravedlivějšího než Bůh. 

 

9. Co řekl Hospodin ve své první řeči? 

a) Že Jób byl věrný i v soužení, opásal si bedra jako muž. 

b) Že Jóbovi přátelé jsou svévolníci, kterým bude odepřeno světlo. 

c) Že Jób zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy. 

 

10. Co řekl Jób po druhé Hospodinově řeči? 

a) „Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu.“ 

b) „Nyní poznávám částečně, ale jednou poznám plně, jako Bůh zná mne.“ 

c) „Bože, sliby tobě dané splním, přinesu ti oběť chvály.“ 
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