Test Wiedzy o Sporcie
Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: p.karbowniczek@onet.pl

Co to są igrzyska paraolimpijskie ?
a. na paralotniach
b. niepełnosprawnych
c. młodzieżowe
d. kwalifikacyjne na olimpiadę
2. Anita Włodarczyk to czołowa polska lekkoatletka, w jakiej konkurencji ?
a. skok wzwyż
b. skok w dal
c. skok o tyczce
d. rzut młotem
3. Pierwsze olimpijskie złoto dla Polski wywalczyła :
a. Irena Szewińska
b. Grażyna Rabsztyn
c. Halina Konopacka
d. Renata Mauer
4. Jak długo gra się mecz piłki koszykowej ?
a. 2x 30 min
b. 4x 15 min
c. 4x 12 min
d. 4x 10 min
5. Jan Tomaszewski to znany polski :
a. bramkarz piłki nożnej
b. pływak
c. dziennikarz sportowy
d. siatkarz
6. W Sydney w 2000 r. obok taekwondo pojawił się triathlon jako nowa dyscyplina
olimpijska Składa się on z konkurencji :
a. skok w dal, wzwyż, rzut młotem
b. bieg na 100m,800m,1500m
c. pływanie, kolarstwo, bieg
d. bieg na 100m, skok w dal, pchnięcie kulą
7. Do ilu punktów gra się piąty ,decydujący set w piłce siatkowej ?
a. do 15 pkt
b. do 12 pkt.
c. do 25 pkt.
d. do 21 pkt.
8. Ile razy może jeden hokeista pojawić się na tafli lodowej w czasie meczu?
a. 8
b. dowolną ilość
c. 4
d. 10
9. Z jakiej odległości od linii bramkowej wykonuje się rzut karny w piłce ręcznej ?
a. 7 m
b. 11 m
1.

c. 5 m
d. 9 m
10. Ile medali zdobył na igrzyskach olimpijskich w Soczi Kamil Stoch ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. żadnego
11. Maraton to bieg na odległość :
a. 35 km
b. 50 km
c. 42,195 km
d. 61,42 km
12. Short track to zimowa dyscyplina
a. jazda na nartach krótkich
b. jazda na desce
c. biegi łyżwiarskie na krótkich torach
d. jazda drużynowa na 1500m na łyżwach
13. Jak nazywa się skocznia w Zakopanem, na której odbywają się zawody Pucharu Świata
w skokach narciarskich?
a. Gąsienica
b. Średnia Krokiew
c. Olimpijska
d. Wielka Krokiew
14. FIFA to Międzynarodowa Federacja
a. piłki koszykowej
b. piłki siatkowej
c. rugby
d. piłki nożnej
15. Który z wymienionych panów nie jest lekkoatletą ?
a. Tomasz Majewski
b. Marcin Lewandowski
c. Grzegorz Krychowiak
d. Adam Kszczot
16. Ile kół tworzy flagę olimpijską ?
a. 5
b. 2
c. 3
d. 4
17. Ritberger to
a. termin brydżowy
b. termin szachowy oznaczający jednoczesny ruch króla i wieży
c. skok łyżwiarski
d. odmiana walki wręcz zawierająca elementy judo i zapasów
18. Gdzie odbyły się pierwsze Letnie Igrzyska Olimpijskie w 1896 r?
a. w Atenach
b. w Sydney
c. w Atlancie
d. w Barcelonie
e.

19. Jak nazywa się rodzaj jachtu żaglowego na trzech płozach ślizgający się po lodzie,
zaopatrzony w duży żagiel?
a. windsurfing
b. skibob
c. rolba
d. bojer
20. Co to jest korner ?
a. rzut karny
b. rzut rożny
c. rzut wolny
d. rzut z autu
21. Która z wymienionych dyscyplin nie jest dyscypliną olimpijską
a. windsurfing
b. tenis stołowy
c. karate
d. kolarstwo
22. Z jakiego kraju pochodzi piłka nożna ?
a. Anglii
b. Argentyny
c. Niemiec
d. USA
23. Jak nazywają się wyścigi żaglówek ?
a. spływ
b. regaty
c. mecze
d. derby
24. W jakiej dyscyplinie występował Andrzej Grubba ?
a. tenis stołowy
b. tenis ziemny
c. szermierka
d. sport motorowodny
25. Duże metalowe sanie, wyposażone w układ sterowniczy przednich płóz i hamulec to:
a. skiboby
b. bojery
c. skeleton
d. bobsleje
26. Ile okrążeń w zawodach żużlowych przejeżdżają zawodnicy w jednym biegu?
a. 1
b. 4
c. 2
d. 8
27. Co jest symbolem olimpijskim ?
a. MKOL
b. gołąb
c. pięć połączonych kół
d. flaga amerykańska

28. Ile minut trwa jedna tercja w hokeju na lodzie ?
a. 10 min.
b. 15 min.
c. 30 min.
d. 20 min.
29. Ile prób mają skoczkowie w dal na zawodach międzynarodowych?
a. 3
b. 5
c. 4
d. 6
30. Kto jest rekordzistą świata na 400 m.
a. Michael Johnson
b. Jean Galtione
c. Usain Bolt
d. Marcin Lewandowski

