
Biblický pátrac 
ZADANIE 2022 

Prvé kolo prebehne v dvoch blokoch. V každom bloku sa študuje iná, zadaná časť Biblie. Na konci každého bloku 
prebehne test blízko miesta bydliska pod vedením dohliadajúcej osoby uvedenej v prihláške. 

Študovaná stať:  1. kniha Samuelova, kapitoly 1 – 31 
   Kazateľ, kapitoly 3 a 4 
   Skutky sv. ap., kapitoly 14 a 16 

1. BLOK:  

Študujeme kapitoly: 

 1. Samuelova Kazateľ Skutky 

kategória K1: 1 - 15    
kategória K2: 1 - 15  14  
kategória K3: 1 - 15 3 14 
kategória K4: 1 - 15 3 14  

Prvý blok prebehne od 1. októbra do 31. decembra 2021. 
Dohliadajúca osoba obdrží zadanie súťažných testov do 1. decembra 2021. 
Zaslať späť vyplnené testy je potrebné do 23. decembra 2021. 

2. BLOK:   

Študujeme kapitoly: 

 1. Samuelova Kazateľ Skutky 

kategória K1: 16 - 31    
kategória K2: 16 - 31  16  
kategória K3: 16 - 31 4 16 
kategória K4: 16 - 31 4 16   

Druhý blok prebehne od 1.februára 2022 do 31. apríla 2022. 
Dohliadajúca osoba obdrží zadanie súťažných testov do 1. apríla 2022. 
Zaslať späť vyplnené testy je potrebné do  23. apríla 2022. 

2. KOLO   

Otázky druhého (celoslovenského) kola sa týkajú zadaných biblických častí z  obidvoch blokov 1. kola. 

Celoslovenské kolo prebehne pravdepodobne v mesiaci máj 2022. Miesto a presný dátum budú uverejnené do 
konca roka 2021 v kalendári akcií CASD a KPP na rok 2022 a súťažiaci o nich budú včas informovaní. Súťažiaci 
budú o postúpení/nepostúpení informovaní po opravení testov 2. bloku 1. kola a zverejnení správnych odpovedí 
výsledkov súťažiacich. 

Správne odpovede a výsledky nie je možné zverejniť pred obdržaním vyplnených testov všetkých súťažiacich. 
Z toho dôvodu prosím dodržujte stanovené termíny. Po zverejnení výsledkov už nie je možné prijať ďalšie 
testy (tzn. poslané po stanovenom dátume bez predchádzajúcej dohody s organizátormi).   

Ďalšie informácie u Lýdii Grešovej (0949 840 414, lgresova@casd.sk) 
alebo na dss.casd.sk. 


