
SOUTĚŽNÍ ARCH 2. 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 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 Lukáše 

 

1. Kdo byli Alžběta a Zachariáš? 

a) Lidé, kteří přivítali malého Ježíška, když ho Josef s Marií přinesli do Jeruzaléma. 

b) Tatínek a maminka Jana Křtitele. 

c) Manželé, kterým Ježíš vzkřísil dcerku. 

 

2. Doplňte větu, kterou řekla Ježíšova maminka Maria ve svém chvalozpěvu: „Prokázal sílu svým 

ramenem, … 

a) rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.“ 

b) jak bohatýr, před nímž se třesou nepřátelé.“ 

c) bohaté poslal pryč s prázdnou.“ 

 

3. Co řekl nejdřív Ježíš své mamince, když ho konečně našla v chrámu a vyčítala mu, že ho s Josefem 

s úzkostí hledali?  

a) „Odpusťte mi, že jsem vám způsobil zármutek.“  
b) „Jak to, že jste mě hledali?“ 
c) „Hledejte a naleznete. Každý, kdo hledá, nalézá.“ 

 
4. Kdy se z nebe ozval k Ježíšovi hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil“? 

a) Když Ježíš překonal Satanova pokušení na poušti 
b) Když vzkřísil Lazara. 
c) Když byl Ježíš pokřtěn Janem Křtitelem. 

 

5. Kdo řekl Ježíšovi tuto větu: „Vím, kdo jsi, Jsi svatý Boží.“ 

a) Apoštol Petr, když se jich Ježíš ptal, za koho ho považují. 

b) Nečistý duch v Kafarnau. 

c) Člen velerady Nikodém, když Ježíše navštívil v noci. 

 

6. Jak Ježíš odpověděl farizeům a zákoníkům, když se divili, že jí a pije s celníky a hříšníky? 

a) „Myslíte si, že jste lepší než oni? Ne, říkám vám. Oni vás předejdou do Božího království.“ 

b) „Co se divíte? Nové víno patří do nových měchů“. 

c) „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“ 

 

7. Doplňte správně Ježíšovu řeč: „Blaze vám chudí,… 

a) neboť vaše je království Boží.“ 

b) vždyť dvěma pánům nelze sloužit.“ 

c) neboť snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do království Božího.“ 

 

8. Komu se podle Ježíše podobá ten, kdo slyší jeho slova a plní je? 

a) Dobrému hospodáři, který myslí i na horší časy. 

b) Věrnému služebníku, který bděle očekává svého pána. 

c) Člověku, který postavil svůj dům na skále. 

 

9. Kam padlo semeno v podobenství o rozsévači, které Ježíš vyprávěl svým učedníkům?  

a) podél cesty, na skálu, do trní a do dobré země 

b) na skálu, do písku, do dobré země a na mlat 

c) na udusanou cestu, mezi bodláčí, na poušť a do dobré země 
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Pokračování evangelia podle Lukáše 

 

10. Co řekl Ježíš učedníkům, když chtěli, aby na vesnici, ve které je nepřijali, přivolal oheň z nebe? 

a) „Ještě nepřišla má hodina. Až přijde, dostane každý, co mu náleží.“ 

b) „Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“ 

c) „Teď jdeme do Jeruzaléma a nemůžeme se tím zdržovat.“ 

 

11. Doplňte Ježíšovu řeč: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci … 

a) svěřil mně, svému jedinému Synu.“ 

b) skryl před učenými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.“ 

c) stvořil tak moudře, aby vyprávěly o tvé slávě.“ 

 

12. Co říká Bůh tomu bohatému muži v podobenství o boháči a stodolách? 

a) „Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?“ 

b) „Ty ses měl za života dobře a Lazar trpěl. Teď tomu bude obráceně.“ 

c) „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ 

 

13. Co chtěl Ježíš sdělit podobenstvím o nespravedlivém soudci a vdově?. 

a) Že se nepoctivost nevyplácí. 

b) Že se nemáme bát mocných a bohatých lidí. 

c) Že člověk má být vytrvalý v modlitbě. 

 

14. Doplňte správně Ježíšova slova: „Nebe a země pominou,… 

a) protože pro vás chystám se svým Otce nové nebe a novou zemi.“ 

b) ale má slova nikdy nepominou.“ 

c) neboť vše shoří v žáru Boží spravedlnosti.“ 

 

15. Když Ježíš potkal dva učedníky, kteří šli z Jeruzaléma do Emauz, tak je oslovil. Jak? 

a) „Kampak kráčíte?“ 

b) „Mohu se k vám připojit?“ 

c) „O čem to spolu cestou hovoříte? 
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5. Kniha Mojžíšova (Deuteronomium) 

 

1. Co hrozí Izraelcům, pokud budou dělat věci, které jsou zlé v Hospodinových očích? 

a) Zemře jim veškerý dobytek. 

b) Hospodin je rozptýlí mezi pronárody. 

c) Budou se muset vrátit zpátky do Egypta. 

 

2. Proč Hospodin přikázal svému lidu dodržovat den odpočinku? 

a) Aby měli sílu na další dny. 

b) Aby se také mohli radovat při svém pachtění. 

c) Aby pamatovali, že byli otroky v zemi egyptské a že je odtud Hospodin vyvedl. 

 

3. Co má izraelský král udělat v prvé řadě, když dosedne na trůn? 

a) Pořídit si hodně koní, aby měl silnou armádu. 

b) Učinit si opis Hospodinova zákona a pilně se jej učit. 

c) Vykonat velkou obětní slavnost pro Hospodina. 

 

4. Proč neměli Izraelité přijímat úplatky? 

a) Protože měli důvěřovat Bohu. 

b) Protože úplatek zaslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých. 

c) Protože by na to kněží mohli přijít. 

 

5. Jaké stromy mohli Izraelci kácet při obléhání města? 

a) žádné 

b) pouze ovocné 

c) pouze ty, které nenesly žádné plody k jídlu 

 

6. Jak měli Izraelci naložit s modlami pronárodů, které porazí? 

a) Dřevo měli spálit, zlato a stříbro měli dát na Hospodinovo dílo. 

b) Dřevo měli spálit, zlato a stříbro si měli ponechat jako kořist. 

c) Měli spálit celé modly a nebrat z nich ani zlato ani stříbro. 

 

7. Jak měli Izraelité zacházet s krví poraženého dobytka? 

a) Na to nebyl žádný předpis. 

b) Měli ji uvařit a sníst, protože je zdravá. 

c) Měli ji vylít do země jako vodu, nesměli ji jíst. 

 

8. Co musel Izraelec udělat, když vystavěl nový dům? 

a) Musel obětovat dvě holoubata. 

b) Musel dům ukázat kněžím. 

c) Musel na střeše postavit zábradlí. 

 

9. Jakou výhodu měl muž, který se právě oženil? 

a) Po dobu jednoho roku nevyjížděl do boje, aby mohl trávit čas se svou ženou. 

b) Po dobu jednoho roku nemusel pracovat. 

c) Obdržel od kněží dar. 

 

10. Spatřil Mojžíš kenaanskou zemi? 

a) Ano, ze břehu řeky Jordán. 

b) Ano, z hory Nebó. 

c) Ne, nespatřil. 
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