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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

„SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O SPORCIE” 

Zapoznaj się z treścią pytań, a następnie nanieś odpowiedzi na kartę zgłoszeniową. Test 

składa się z 30 pytań zamkniętych (jedno- i wielokrotnego wyboru) oraz 7 pytań otwartych. 

Powodzenia! 

1. Jan Tomaszewski to znany polski: 
a. bramkarz piłki nożnej 
b. pływak 
c. dziennikarz sportowy 
d. siatkarz 

2. 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. 

3. Linia rzutów za 3 pkt. w piłce koszykowej amatorskiej oddalona jest od środka 
obręczy? 

a. 6m 
b. 6,55 m 
c. 5,8 m 
d. żadna odpowiedź nie jest poprawna 

4. Maraton to bieg na odległość: 
a. 35 km 
b. 50 km 
c. 42,195 km 
d. 61,42 km 

5. Gdzie odbyły się Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2000r.? 
a. w Atenach 
b. w Sydney 
c. w Atlancie 
d. w Barcelonie 

6. Jakie urządzenie wyrównuje lód na lodowisku? 
a. rolba 
b. spychacz 
c. suwmiarka 
d. katamaran 

7. W jakiej dyscyplinie występował Andrzej Grubba? 
a. tenis stołowy 
b. tenis ziemny 
c. szermierka 
d. sport motorowodny 

8. RSC to termin bokserski i oznacza: 
a. zgłoszenie kontuzji 
b. decyzja o zakończeniu walki, którą podejmuje sędzia ringowy 
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c. rodzaj nokautu 
d. remisowy wynik 

9. Co to są igrzyska paraolimpijskie? 
a. na paralotniach 
b. niepełnosprawnych 
c. młodzieżowe 
d. kwalifikacyjne na olimpiadę 

10. Kary w hokeju na lodzie przyznawane są za: 
a. zahaczenie 
b. atak łokciem 
c. atak kijem trzymanym oburącz 
d. niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem 

11. Wśród najbardziej prestiżowych turniejów tenisa ziemnego możemy wymienić: 
a. Australian Open 
b. Roland Garros 
c. Wimbledon 
d. US Open 

12. 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 

13. Która z niżej wymienionych gier dotyczy koszykówki? 
a. korfball 
b. street ball 
c. basket ball 
d. softball 

14. Rittberger 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 

15. Co to jest korner? 
a. rzut karny 
b. rzut rożny 
c. rzut wolny 
d. rzut z autu 

16. Duże metalowe sanie, wyposażone w układ sterowniczy przednich płóz i hamulec 
to: 

a. skiboby 
b. bojery 
c. skeleton 
d. bobsleje 

17. Ile minut czystej gry, trwa jedna tercja w hokeju na lodzie? 
a. 10 min. 
b. 15 min. 
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c. 30 min. 
d. 20 min. 

18. Gdzie niezbędne jest użycie pałeczki sztafetowej? 
a. sztafeta 4x100m 
b. maraton 
c. sztafeta szwedzka 
d. skok o tyczce 

19. Pierwsze olimpijskie złoto dla Polski wywalczyła: 
a. Irena Szewińska 
b. Grażyna Rabsztyn 
c. Halina Konopacka 
d. Renata Mauer 

20. 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 

21. Co symbolizuje kolor czerwony wśród pięciu kół olimpijskich? 
a. Amerykę 
b. ciężką pracę 
c. miłość i braterstwo 
d. Stany Zjednoczone 

22. Która z wymienionych pań jest/była lekkoatletką? 
a. Monika Pyrek 
b. Alicja Pęczak 
c. Kamila Skolimowska 
d. Lidia Chojecka 

23. Która z wymienionych dyscyplin jest dyscypliną olimpijską: 
a. badminton 
b. judo 
c. żeglarstwo 
d. łucznictwo 

24. Ile minut trwa przerwa między I a II kwartą w piłce koszykowej? 
a. 15 min. 
b. 20 min. 
c. 5 min. 
d. 2 min. 

25. 9m od bramki w piłce ręcznej oddalona jest: 
a. linia środkowa 
b. linia rzutów karnych 
c. linia pola bramkowego 
d. linia rzutów wolnych 

26. Jak nazywa się rodzaj jachtu żaglowego na trzech płozach ślizgający się po lodzie, 
zaopatrzony w duży żagiel? 

a. windsurfing 
b. skibob 
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c. ślizg 
d. bojer 

27. Jak wysoko wisi kosz w piłce koszykowej? 
a. 305 cm 
b. 3,5 m 
c. 290 cm 
d. 3 m 

28. Jak nazywa się nasza czołowa snowbordzistka? 
a. Erwina Ryś - Ferens 
b. Jagna Marczułajtis - Walczak 
c. Wanda Rutkiewicz 
d. Dorota Idzi 

29. FIFA to Międzynarodowa Federacja: 
a. piłki koszykowej 
b. piłki siatkowej 
c. rugby 
d. piłki nożnej 

30. Które z wymienionych przyborów są używane w gimnastyce artystycznej? 
a. piłka, skakanka 
b. poręcze, kółka 
c. wstążka, obręcz 
d. laska gimnastyczna, batut 

 

31. Ułóż nazwisko i dyscyplinę sportu z rozsypanki literowej: 

A. J A T R E N   --   K I S O K A R S I K A R C I N E 
B. K R E M U   --   K Ó K A W T A S I 
C. S I I R W D Ś E K   --   K A P I Ł Ż O N A N 
D. W S K I K O Ł Z I Ó   --   T U R Z M M E T Ł O 
E. K E Y D D   --   Z Y K K A Ó S O W K 
F. A I I W C K Ś S Ń   --   K Y L O A T K T E A K E L  

32. Jaki był pseudonim piłkarski Zbigniewa Bońka, jednego z najlepszych piłkarzy 
polskich? 
 

33.  Wymień drużyny LZS działające na terenie Gminy Pakosław. 

34. W którym roku powstał LUKS „Awdaniec” Pakosław? 

35. Mistrz koła LOK Pakosław z 2019r. to…………………………….  

36. Zwycięzca X Pakosławskiej Ligi Tenisa Ziemnego to………………………. 

37. Zwycięzcą BIEGU OPEN podczas biegów nad zalewem w Pakosławiu organizowanych 

przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu dnia 22 września 2019r. został 

………………. 


