
SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2012 

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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Evangelium podle Matouše 

 

1. Kdy Ježíš začal veřejně kázat? 

a) Když zemřel Herodes. 

b) Když byl uvězněn Jan Křtitel. 

c) Když dostal ve snu pokyn od svého Otce. 
 

2. Kde Ježíš povolal své první učedníky? 

a) v Jeruzalémě 

b) v Jerichu 

c) u Galilejského jezera 
 

3. Upozornil Ježíš své učedníky, že je budou druzí lidé kvůli němu pronásledovat? 

a) Ano, když se nebudou chovat podle jeho přikázání. 

b) Budou je pronásledovat jen tehdy, když jim budou ubližovat. 

c) Ano, budou je pronásledovat, ale nesmí je to odradit od následování Ježíše. 
 

4. Jak mají Ježíšovi učedníci prokazovat druhým lidem dobro? 

a) Tak, aby tím u druhých lidí nebudili žádnou velkou pozornost.  

b) Mají si to nejdřív dobře rozmyslet, aby neudělali víc škody než užitku. 

c) Hlavně tím, že se za ně modlí, protože ve skutečnosti nevíme, co opravdu potřebují. 
 

5. Co říká Ježíš těm lidem, kteří se starostlivě ptají: Co budeme jíst? Co budeme pít? Čím se budeme 

oblékat? 

a) Dobře, že se o to staráte a nejste jako ti nezodpovědní lidé, o které se pak musejí postarat druzí. 

b) Vy se starejte především o Boží království – protože Bůh ví, co všechno potřebujete, a o vás se 

postará 

c) Ať se o to staráte, nebo ne, nic vám to není platné, protože tento svět pomine. 
 

6. Jak Ježíš odpověděl na otázku „Kdo je největší v království nebeském?“ 

a) „Kdo se pokoří a bude jako dítě.“ 

b) „Každý můj učedník, který pevně věří.“ 

c) „Jan Křtitel, protože za mě položil svůj život.“ 
 

7. Hned po tom, co Ježíš dal svým dvanácti učedníkům moc nad nečistými duchy a moc uzdravovat,… 

a) tak jim řekl, že bude v Jeruzalémě ukřižován. 

b) tak je poslal do okolních městeček a vesnic hlásat o Božím království. 

c) tak je odvedl na pusté místo a spolu s nimi se modlil. 
 

8. Je podle Ježíše důležité, jak a co mluvíme? 

a) Ano, je to důležité, protože to, jak mluvíme, ukazuje, jací ve skutečnosti jsme. 

b) Je důležité to, co říkáme při modlitbě a jak mluvíme o Pánu Bohu. Ostatní tak důležité není. 

c) Není to důležité, protože záleží jen na našich skutcích – na tom, co děláme. 
 

9. Co představovala zrna v podobenství o rozsévači? 

a) různé druhy lidí 

b) Boží slovo 

c) dobré skutky 
 

10. Proč Ježíšovi vadilo, že farizeové a zákoníci dodržovali tradici otců? 

a) Protože si ji pamatovali špatně a dělali v ní chyby. 

b) Protože přišel, aby všechny tradice zrušil. 

c) Protože kvůli této tradici přestupovali Boží přikázání. 
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Pokračování evangelia podle Matouše 

 

11. Kdy Petr káral Ježíše? 

a) Když se jim Ježíš ztratil v Kafarnau a oni ho museli dlouho hledat. 

b) Nikdy, protože to by si k Ježíšovi vůbec nedovolil. 

c) Když jim Ježíš poprvé řekl, že ho v Jeruzalémě ukřižují. 

 

12. Ježíš vyprávěl podobenství o zatoulané ovečce. Proč se ta ovečka zatoulala? 

a) Protože nechtěla poslouchat pastýře. 

b) Protože utíkala před vlkem. 

c) To nám Ježíš neřekl. 

 

13. Ježíš vyprávěl také podobenství o dvou synech, které jejich otec poslal na pole. Kdo z těch synů jednal 

správně? 

a) Ten, který řekl „Nechce se mi“, ale pak mu to bylo líto a na pole šel. 

b) Ten, který ochotně souhlasil, že půjde – a hned na pole odešel. 

c) Ten, který řekl „Ano, otče.“, ale pak zjistil, že má jiné úkoly, a tak se omluvil. 

 

14. Co nám ukázal Ježíš v podobenství o posledním soudu, kde mluví o hladovém, žíznivém, nahém a 

uvězněném? 

a) Že rozhodující je, jestli člověk v životě pomáhal druhým lidem. 

b) Že zachráněni budou jen ti, kteří věřili v Boha. 

c) Že zachráněni budou nakonec všichni. 

 

15. Co řekl Ježíš ženám, když šly od prázdného hrobu? 

a) „Jste blahoslaveny, že jste uvěřily mým slovům. Váš čin bude zaznamenán na věky.“ 

b) Neřekl jim nic, protože ho tam vůbec nepotkaly. 

c) „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“ 
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1. Kniha Mojžíšova (Genesis) 

 

1. Mohl člověk v Edenu jíst ze všech stromů zahrady? 

a) Ano, kromě plodů ze stromu života. 

b) Ano, kromě plodů ze stromu poznání dobrého a zlého. 

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

2. Kdo z lidí se dostal do archy? 

a) Noe a jeho žena. 

b) Noe, jeho žena a jejich synové s manželkami. 

c) Noe, jeho žena a jeho bratři. 
 

3. Proč Abraham představil Abímelekovi Sáru jako svoji sestru? 

a) Protože ji chtěl zachránit. 

b) Protože to byla pravda a on nechtěl lhát. 

c) Protože měl strach o svůj život. 
 

4. Jak se Sára dozvěděla, že bude mít syna? 

a) Řekl jí to Bůh. 

b) Řekli jí to Abrahamovi hosté. 

c) Hosté to řekli Abrahamovi a Sára to slyšela. 
 

5. Koho si vzal za ženu Izák? 

a) Rebeku 

b) Sáru 

c) Hagar 
 

6. Které z dcer Lábanových se staly manželkami Jákoba? 
a) Lea a Ráchel 

b) Bilha a Ráchel 

c) Lea, Bilha a Zilpa 
 

7. Kdo sebral Lábanovi domácí bůžky? 

a) Lea 

b) Jákob 

c) Ráchel 
 

8. Jaký důkaz o Josefově smrti předložili jeho bratři Jákobovi? 

a) tesák lva, který měl Josefa roztrhat 

b) suknici namočenou do krve 

c) boty 
 

9. Proč faraon důvěřoval Josefovi, že bude umět správně vyložit jeho sny? 

a) Protože se za Josefa přimluvil velitel královské stráže, který mu svěřil i dozor ve věznici, v níž byl 

Josef vězněn. 

b) Protože se za Josefa přimluvil královský pekař. 

c) Protože při pobytu ve vězení správně vyložil význam snů pekaře a číšníka. 
 

10. Jak Hospodin Kaina potrestal za vraždu Ábela? 

a) Byl proklet a stal se na zemi psancem. 

b) Každý jej mohl beztrestně zabít. 

c) Už nikdy se nepotkal s žádným člověkem. 
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