
QUIZ OLIMPIJSKI 

pt. „ Polscy Olimpijczycy z 2012r.” 

 

W szkole podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie, co roku staramy się  
przybliżyć ideę olimpijską a w szczególności rozsławić Olimpijczyków Polskich i ich sukcesy 
naszym uczniom. Tym razem jest to w formie Quizu Olimpijskiego pt. „Polscy Olimpijczycy z 
2012r.”. Bierze w nim udział pięć drużyn, każdą stanowią reprezentanci z klas IV-VI. 
Zadaniem ich jest zdobyć jak największą liczbę punktów w pięciu zadaniach, z zakresu 
ogólnej wiedzy dotyczącej LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH. 

 

Cele główne:  

1. Propagowanie idei igrzysk olimpijskich. 

2. Popularyzacja Olimpijczyków Polskich wśród młodzieży. 

3. Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o  

    wartości znajdujące się w sporcie. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zdobywanie wiedzy z dziejów sportu. 

2. Dążenie do sukcesów poprzez ciężką prace jaką jest sport. 

3. Zachęcenie do śledzenia wydarzeń sportowych odbywających     

   się w kraju i za granicą. 

4. Wyłonienie i wyróżnienie uczniów w poszczególnych klasach,    

    którzy posiadają bogatą wiedzę sportową. 

5. Integracja środowiska młodzieżowego poprzez wspólną  

    zabawę, rywalizację sportową.  

6. Kształtowanie postaw w sytuacji zwycięstwa i porażki. 

 



Zadanie 1. 

Drużyna wskazuje nr pytania spośród 15-tu i ma za zadanie podać jedną poprawną 
odpowiedź, za którą może uzyskać 2 pkt.  

 

Pytania: 

1. Kto wystąpił w 1888r. z ideą wskrzeszenia olimpiad? 

a. Pierre de Coubertin 

b. Antonio Samaranch 

c. Gustave Courbet 

2.Swoistym ponadczasowym symbolem Igrzysk  Olimpijskich jest: 

a. flaga olimpijska 

b. znicz olimpijski 

c. hasło „fair play” 

3. Na fladze olimpijskiej jest 5 kół, każde w innym kolorze. Jaki nie występuje?  

a. czerwony 

b. żółty 

c. fioletowy 

4. W jakim odstępie czasowym odbywają się Letnie Igrzyska Olimpijskie? 

a. co 2 lata 

b. co 3 lata 

c. co 4 lata 

5. W jakim mieście odbyły się I Nowożytne Igrzyska Olimpijskie? 

a. Paryż 

b. Rzym 

c. Ateny w Grecji ( 1896r.) 

 



6. Gdzie odbyła się letnia olimpiada w 2008r.? 

a. Moskwa w Rosji 

b. Londyn w Wielkiej Brytanii 

c. Pekin w Chinach 

7. Jak brzmi motto olimpizmu: 

a. sport to zdrowie  

b. w zdrowym ciele zdrowy duch 

c. szybciej, wyżej, mocniej 

8. Gdzie odbędą się kolejne Letnie I O ? 

a. Warszawa w Polsce 

b. Soczi w Rosji 

c. Rio De Janeiro w Brazylii 

9.Ile medali zdobyli Polacy w Letnich I O w Londynie? 

a. 8 (2 złote, 2 srebrne, 4 brązowe) 

b.2 (1 złoty, 1 srebrny) 

c. 10 (2 złote, 2 srebrne, 6 brązowych) 

10. Jakie państwo zdobyło najwięcej medali w Letnich I O w Londynie? 

a. Wielka Brytania 

b. Stany Zjednoczone 

c. Chiny 

11.Które miejsce zajęła Polska w klasyfikacji medalowej w Londynie na Letnich I O? 

a. ostatnie -86m. 

b. 15 

c. 30  

12. Irena Szewińska trzy razy stawała na najwyższym podium olimpijskim. W jakiej 
konkurencji? 



a. skok w dal 

b. skok wzwyż 

c. sztafeta 4 x 100m 

13.Która z dyscyplin olimpijskich nazywana jest „królową sportu”? 

a. lekka atletyka 

b. gimnastyka sportowa 

c. pływanie 

14.Otylia Jędrzejczak mistrzyni olimpijska, trzykrotna rekordzistka świata, rekordzistka 
Europy,  w jakiej dyscyplinie? 

a. biegach 

b. kolarstwie 

c. pływaniu ( styl motylkowy) 

15. Które miejsce zajęła polska w klasyfikacji medalowej na Letnich I O  w Pekinie 2008r.? 

a.6 

b.ostatnie-79 

c. 20 

 

Zadanie 2.  

Pytania otwarte. Za odpowiedź można uzyskać od 1 do 3pkt. 

 

1. Kiedy i gdzie odbyły się pierwsze Igrzyska starożytne ? 

Odp. W 776r. p.n.e. w Olimpii w Grecji. 

2. W jakim porządku wchodzą na stadion w dniu otwarcia Olimpiady ekipy olimpijskie? 

Odp. Rozpoczyna Grecja, potem alfabetycznie inne państwa-uczestnicy olimpiady, zamykają 
przemarsz gospodarze Igrzysk. 

3. 5 kół olimpijskich symbolizuje 5 kontynentów, jakie? 

Odp. N.-Europa, Czarne-Afryka, Czerw.- Ameryka, Ż.-  Azja, Z.- Australia. 



4. Kto był chorążym polskiej reprezentacji w Londynie 2012r.? 

Odp.  Agnieszka Radwańska – tenisistka. 

5. Podaj imię i nazwisko oraz zdobyte miejsce, najlepszego europejskiego maratończyka na 
Igrzyskach w Londynie? 

Odp. Henryk Szost zdobył 9m. 

6. Maja Włoszczowska srebrna medalistka w Pekinie w jakiej dyscyplinie sportowej? 

Odp. W kolarstwie górskim. 

7. Złoty medalista na Igrzyskach w Pekinie 2008r i w Londynie 2012r.Podaj imię i nazwisko 
oraz dyscyplinę sportową? 

Odp. Tomasz Majewski, pchnięcie kulą. 

8. W jakich dyscyplinach sportowych Polska reprezentacja zdobyła złoto na Igrzyskach w 
Pekinie 2008r.? 

Odp. Gimnastyka,  lekkoatletyka, wioślarstwo.  

9. W jakiej dyscyplinie sportowej Polska reprezentacja zdobyła złoto na Igrzyskach w 
Londynie 2012r.? 

Odp. Pchnięcie kulą, podnoszenie ciężarów. 

10. Wymień  6 konkurencji jakie należą do lekkoatletyki? 

Odp. Biegi: krótkie-sprinterskie, średnie, długie, przez płotki, uliczne-maraton, sztafetowe; 
chód; skoki: wzwyż, w dal, o tyczce, trójskok; rzuty: młotem, oszczepem, dyskiem, pchnięcie 
kulą; wieloboje: czwórbój , pięciobój, siedmiobój, dziesięciobój.  

 

Zadanie 3. 

Na podstawie zdjęcia należy podać: imię i nazwisko polskiego olimpijczyka Letnich I O             
z Londynu 2012r., dyscyplinę sportową i zdobyty medal. Za odpowiedź można otrzymać od 1 
do  3 pkt.  

1. Tomasz Majewski – złoty medalista w pchnięciu kulą. 

2. Adrian Zieliński – złoty medalista w podnoszeniu ciężarów 

3. Sylwia Bogacka – srebrna medalistka w strzelectwie 

4. Anita Włodarczyk – srebrna medalistka w rzucie oszczepem. 



5. Przemysław Miarczyński – brązowy medalista w żeglarstwie. 

6. Julia Michalska i Magdalena Fularczyk – brązowe medalistki w wioślarstwie. 

7. Zofia Noceti-Klepacka – brązowa medalistka w żeglarstwie. 

8. Bartłomiej Bonk – brązowy medalista w podnoszeniu ciężarów. 

9. Karolina Naja i Beata Mikołajczyk – brązowe medalistki w kajakarstwie. 

10. Janikowski Damian – brązowy medalista w zapasach. 

 

Zadanie 4. 

Na podstawie opisu lub zdjęcia, należy odgadnąć dyscyplinę sportową z Letnich Igrzysk 
Olimpijskich. Za prawidłową odpowiedź można otrzymać 2 pkt. 

Zdjęcia: badminton, podnoszenie ciężarów, strzelectwo, szermierka, triathlon. 

 

Zadanie 5. 

Kalambury z udziałem publiczności. Drużyna ma za zadanie pokazać wylosowaną dyscyplinę 
sportową a publiczność w ciągu minuty ma odgadnąć jej prawidłową nazwę. Za poprawną 
odpowiedź można otrzymać 2pkt.  

 Dyscypliny do pokazania: zapasy, kajakarstwo, rzut młotem, tenis ziemny, pływanie.  

 

Zakończenie Quizu: 

1. Podsumowanie wyników przez komisje i wyłonienie zwycięzców.                                             
2. Wręczenie ciekawych nagród. 

 

 

Opracowała:    

p. Katarzyna Pierzyńska 


