
Szkolny konkurs wiedzy o sporcie 
 
Cele: 
1.Popularyzacja sportu. 
2.Poszerzenie wiedzy uczniów na temat sportu. 
3.Wyłonienie najlepszych uczestników konkursu. 
4.Zachęcanie do czynnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.  
 
Czas trwania: 45’ 
 
Termin: grudzień 2005r. 
 
 

 

       Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź. 

 

1. Zawody lekkoatletyczne przeprowadza się na bieżni: 

a. 350m b. 400m c. 200m d. 100m 

2. Biegi sprinterskie odbywają się min. na dystansie: 

a. 150m  b. 500m c. 50m d. 100m 

3. Jedną z konkurencji skocznościowych w lekkiej atletyce jest: 

a. skok do wody b. dwuskok c. skok przez kozła d. trójskok 

4. Zawodnik w biegu na 200m startuje z pozycji: 

a. niskiej startowej b. z siadu prostego c. wysokiej startowej d. siadu skrzyżnego 

5. Rekord świata wśród mężczyzn w skoku w dal wynosi około : 

a. 6m b. 12m c. 9m d. 10m  

6. Siergiej Bubka jest najwybitniejszym w historii zawodnikiem startującym w: 

a. skoku o tyczce b. rzucie dyskiem c. pchnięciu kulą  d. biegu na 1500m. 

7.  Ile złotych medali zdobył na olimpiadach Robert Korzeniowski: 

a. 6  b.2  c. 3 d. 4 

8. Ilu zawodników występuje w drużynie piłkarskiej na boisku 

a.11  b.7  c.10  d. 12 

9. Zawodnik musi zejść z boiska gdy otrzyma: 

a. żółtą kartkę b. białą kartkę  c. czerwoną kartkę d. niebieską kartkę 

10. Polscy piłkarze 3 miejsce wywalczyli na mistrzostwach świata w: 

a. Hiszpanii b. Korei i Japonii  c. USA  d. Włoszech  

11. W Lidze Mistrzów brali udział zawodnicy: 

a. Wisły Kraków b. Legii Warszawa c. Pogoni Szczecin  d. Zagłębia Lubin 

 



  

12. Następne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbędą się w:  

a. Brazylii b. Polsce  c. USA  d. Niemczech 

13. Zawodnik sfaulowany w obrębie pola karnego może wykonywać: 

a. rzut wolny b. rzut karny c. rzut z autu d. rzut rożny  

14. Ilu zawodników gra w drużynie siatkarskiej:  

a. 5 b. 6 c. 8 d. 4 

15. Błędem indywidualnym siatkarza jest: 

a. zagrywka b. zbicie piłki   c. blok d. dotknięcie siatki 

16. Mecz w piłce siatkowej może trwać: 

a. 2 sety b. 6 setów c. 5 setów d. 7 setów 

17. Mistrzostwa w piłce nożnej odbywają się co : 

a. 4 lata  b. 2 lata c. 5 lat  d. 3 lata  

18. Polska drużyna siatkarska zdobyła złoto na olimpiadzie w: 

a. Sydney b. Barcelonie c. Londynie d.Montrealu  

19. Ryszard Szurkowski  to znany polski: 

a. bokser b. siatkarz c. kolarz d. skoczek w dal 

20. W drużynie piłki ręcznej występuje: 

a. 7 zawodników b. 5 zawodników c. 10 zawodników d. 8 zawodników 

21. Najdłuższe skoki na skoczni mamuciej zawodnicy osiągają:  

a powyżej 250m b. poniżej 200m c powyżej 200m  d. powyżej 300m 

22. W drużynie hokeja na lodzie na tafli lodowej jednorazowo występuje: 

a. 4 hokeistów b. 5 hokeistów c. 6 hokeistów d. 7 hokeistów 

23. Zawody zimowe składające się z biegu i strzelania to: 

a. biatlon b. triatlon c. slalom d kombinacja 

24. Mateusz Kusznierewicz to znany: 

a piłkarz b. koszykarz c. żeglarz d. kajakarz 

25. Idea igrzysk olimpijskich wywodzi się z: 

a. Egiptu b. Grecji c. Rosji d. Włoch  
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