
SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2013“
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 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, Jílovská 46, 252 44 Psáry. Jelikož se osvědčilo také 
zaslání oskenovaných sout. archů k opravě v elektronické podobě, lze k tomu využít e-mailové adresy: 
vjech.kamzik@volny.cz. 
   Dospělá dohlížející osoba může 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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Evangelium podle Lukáše

1. Lukáš věnoval svoje evangelium 
a) Kleofášovi.
b) Theofilovi.
c) pohanům.

2. Doplňte větu, kterou řekla Ježíšova maminka Maria ve svém chvalozpěvu: „Hladové nasytil dobrými 
věcmi …
a) a požehnal jim na věky.“
b) a žíznivé napojil vodou života.“
c) a bohaté poslal pryč s prázdnou.“

3. Podobenství známé jako „podobenství o marnotratném synovi“ říkal Ježíš 
a) těm, kteří si mysleli, že jsou spravedliví a Boží milosrdenství nepotřebují.
b) těm, kteří nevěřili v Boha.
c) těm, kteří vedli nemravný život – nevěstkám a jiným hříšníkům.

4. Doplňte tuto Ježíšovu větu: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, …
a) tak moudře vše zařídil můj Otec.“
b) i člověk má mít svůj domov.“
c) ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“

5. Doplňte tuto Ježíšovu větu: „Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ….
a) ale sám sebe ztratí nebo zmaří?“
b) ale ostatní lidé ho nenávidí?“
c) když dnem i nocí se chvěje strachy, aby o své bohatství nepřišel?“

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

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

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

9. Jakou chybu udělal v Ježíšově podobenství ten člověk, který začal stavě t věž, ale nedostavěl ji? 
a) Obstaral si špatný materiál.
b) Nespočítal si předem, jestli má na to, aby věž opravdu celou postavil.
c) Půjčil si na stavbu u nespolehlivého bankéře.

10. Kdo to byl Zacheus?
a) Vrchní celník a velký boháč v Jerichu.
b) Slepý, kterému Ježíš u Jericha vrátil zrak.
c) Farizeus, který Ježíše pozval na hostinu.
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Pokračování evangelia podle Lukáše

11. Proč Ježíš ocenil drobný dar vdovy – dva penízky?
a) Protože je dala do chrámové pokladnice.
b) Protože se jí ostatní, kteří dali víc, posmívali.
c) Protože dala všechno, co měla.

12. Proč velekněží a zákoníci nezahubili Ježíše už dříve?
a) Chtěli to udělat až o velikonocích, aby na Ježíšovu popravu přišlo co nejvíce lidí.
b) Báli se lidu.
c) Báli se Ježíše.

13. Co řekl Ježíš jeruzalémským ženám, které nad ním naříkaly?
a) „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi.“
b) „Běda ti, Jeruzaléme, tolikrát jsem chtěl tvé děti shromáždit, jako kvočna shromažďuje kuřátka pod 

svá křídla, ale nechtěli jste!“
c) „Proč nade mnou pláčete, dcery jeruzalémské? Vždyť budu vzkříšen a vyvýšen na nebesa.“

14. Co řekl setník, který velel Ježíšově ukřižování, když Ježíš na kříži skonal?
a) „Ukázalo se, že to nebyl žádný Mesiáš.“
b) „Tento člověk byl vskutku spravedlivý.“
c) „Dostal, co si zasloužil.“

15. Když Ježíš v Betánii před svým vstupem k Otci naposledy svým učedníkům požehnal, tak oni se do 
Jeruzaléma vrátili

a) s velkým smutkem.
b) s velkou radostí.
c) s velkým úkolem.
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Pátá kniha Mojžíšova (Deuteronomium)

1. Jak mohli Izraelité zacházet s Božími přikázáními?
a) Mohli k nim něco přidat.
b) Mohli z nich něco ubrat.
c) Nesměli z nich nic ani přidat ani ubrat.

2. Co se podle Mojžíše stane, když okolní národy uslyší Hospodinova nařízení, která dal Izraelitům? 
a) Pomyslí si, že Izraelité jsou moudrý a rozumný lid.
b) Budou je chtít také dodržovat.
c) Zaleknou se izraelské moci.

3. Na jakém místě uzavřel Hospodin s Izraelity svou smlouvu a dal jim přikázání?
a) na hoře Karmel
b) na hoře Choréb
c) u řeky Jordán

4. Jak se Izraelité provinili, když byl Mojžíš vzdálen a přijímal od Hospodina přikázání?
a) Odlili si sochu býčka a klaněli se mu, jako by to byl jejich Bůh.
b) Rozhodli se, že se vrátí do Egypta, kde jim bylo líp.
c) Vznikly mezi nimi rozepře, kdo nahradí Mojžíše, když se nevrátí z hory.

5. Kde mohli Izraelité obětovat zápalné oběti?
a) Kdekoli, kde to uznali za vhodné.
b) Pouze ve městech.
c) Pouze na místě určeném Hospodinem.

6. V čem se liší lévijští od ostatních izraelských kmenů?
a) Nosí bílá roucha a nestříhají si vlasy.
b) Slaví hod beránka každý týden.
c) Jejich dědictvím je sám Hospodin, nemají podíl s ostatními Izraelci.

7. Jak si Izraelité měli připomínat vyjití z Egypta?
a) Sedm dní měli jíst nekvašené chleby.
b) Měli obětovat Bohu prvotinu své úrody.
c) Měli se navštěvovat a dávat si dárky.

8. Jak by měl vypadat izraelský král?
a) Měl by mít mnoho žen, aby mohl mít hodně potomků.
b) Měl by mít mnoho koní, aby měl silnou armádu.
c) Neměl by mít mnoho žen ani stříbra a zlata, aby se jeho srdce neodvracelo od Boha.

9. Kdy se bude Hospodin nad Izraelem veselit?
a) Když se bude Izraelcům dobře dařit.
b) Když se k němu navrátí a budou jej poslouchat.
c) Když budou pravidelně konat obětní hody.

10. V jaké zemi zemřel Mojžíš?
a) v zemi kenaanské
b) v zemi egyptské
a) v zemi moábské
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