
Witam Was. 

 

 Mam nadzieję, że cały czas systematycznie ćwiczycie i tak ma zostać  
Wykonujcie ćwiczenia 3 x w tygodniu, a jak możecie to ćwiczcie codziennie. 
 
Teraz można już biegać, spacerować i jeździć rowerem (oczywiście z zachowaniem środków 
ostrożności), więc wykorzystujcie ten rodzaj ruchu. 
 

Ale jak wspominałem – jest czas na ćwiczenia, ale również na Wiedzę !!!  
 

A tej nigdy za dużo i czas trochę odświeżyć wiadomości. 
 
 
Dlatego też w tym tygodniu zestaw 20 pytań z „Wiedzy o Sporcie” 
 
Test nie należy do najtrudniejszych, więc zakładam że spokojnie sobie poradzicie .  
 

 
 
 
Oczywiście będę też chciał Was ocenić z tej pracy (dobra ocena pewnie się przyda) 
 
Każda poprawna odpowiedź na pytanie jest punktowana za 1 pkt. 
Więc maksymalnie można uzyskać 20 pkt. (ocena bardzo dobra). 
Poniżej 16 pkt. (ocena dobra), poniżej 12 pkt. (ocena dostateczna). 
 
Na podanego poniżej mojego maila proszę o przysłanie odpowiedzi które Waszym zdaniem 
są poprawne, w takiej formie: 1 d, 2 c, 3 a, itd. 
 
Termin przesyłania odpowiedzi do 27 maja 2020 r. 
 
Mój mail: deryk5@o2.pl 
 
Pozdrawiam 
Dariusz Zimowski 
 



Test „Wiedzy o Sporcie” 
 
 

1. W którym roku Robert Kubica zadebiutował w F1? 
 

a) 2005 
b) 2006 
c) 2008 
d) 2007 

 
2. Jaki jest wymiar boiska do gry w piłkę ręczną ? 

 
a) 24 m x 12 m 
b) 40 m x 20 m 
c) 30 m x 15 m 
d) 42 m x 20 m 

 
3. Jaki kolor symbolizuję Europę na fladze Olimpijskiej ? 

 
a) Zielony 
b) Żółty 
c) Niebieski 
d) Czerwony 
e) Czarny 

 
4. W jakiej grze zespołowej piłka ma kształt owalny ? 

 
a) Koszykówka 
b) Siatkówka 
c) Rugby 
d) Piłka wodna 

 
5. Któr ą dyscyplinę nazywa się Królową Sportu ? 

 
a) Lekka atletyka 
b) Piłka nożna 
c) Piłka siatkowa 
d) Zapasy  
e) Skoki narciarskie 

 
6. Podaj wymiary boiska do piłki siatkowej ? 

 
a) 18 m x 9 m 
b) 24 m x 10 m 
c) 14 m x 7 m 
d) 20 m x 9 m 

 
7. O którym piłkarzu mówi si ę „człowiek, który zatrzymał Angli ę" ? 

 
a) Zbigniew Boniek 



b) Józef Młynarczyk 
c) Jan Tomaszewski 
d) Jakub Błaszczykowski 

 
8. Pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie odbyły się w Atenach w …? 

 
a) 1888 roku 
b) 1818 roku 
c) 1896 roku 
d) 1898 roku 

 
9.  W jakiej dyscyplinie występują zawodnicy PGE Skry Bełchatów ? 

 
a) piłka koszykowa 
b) piłka ręczna 
c) piłka siatkowa 
d) piłka nożna 

 
10. Określenie „Fair Play” w sporcie to ? 

 
a) Sygnał do rozpoczęcia biegu 
b) Technika skoku w dal 
c) Konkurencja w gimnastyce artystycznej 
d) Zachowanie się zawodnika podczas walki sportowej 

 
11. Skacząc wzwyż dokonujesz pomiaru: 

 
a) Szybkości 
b) Siły 
c) Skoczności 
d) Wytrzymałości 

 
12. Podaj liczbę graczy jednej drużyny w koszykówce występującą na boisku w meczu  i 

wysokość obręczy dla zawodników dorosłych: 
 

a) 6 zaw. / wys. 295 cm 
b) 5 zaw. / wys. 310 cm 
c) 6 zaw. / wys. 310 cm 
d) 5 zaw. / wys. 300 cm 
e) 5 zaw. / wys. 305 cm 

 
13. Na którym dystansie biegu lekkoatletycznego nie wymagany jest bieg po jednym 

wyznaczonym torze od startu do mety ? 
 

a) 400 m 
b) 100 m 
c) 200 m 
d) 800 m 

 
 



14. W jakiej grze zespołowej występuje libero ? 
 

a) Piłka ręczna 
b) Piłka wodna 
c) Piłka siatkowa 
d) Piłka koszykowa 

 
15. Maraton to bieg na dystansie ? 

 
a) 21 km 
b) 42 km 195 m 
c) 48 km  
d) 41 km 195 m 
e) 42 km 295 m 

 
16. Falstart to ? 

 
a) Wyjście z bloków przed sygnałem „start” 
b) Nazwa biegu z przeszkodami 
c) Skok spalony 
d) Wystrzał z pistoletu startera po komendzie „gotów” 

 
17. Jaki pierwiastek chemiczny dostaje się w czasie wykonywania wdechu do płuc ? 

 
a) Azot 
b) Tlen 
c) Dwutlenek węgla 
d) Ozon 

 
18. Gimnastyka korekcyjna służy do: 

 
a) Przygotowania organizmu do wysiłku 
b) Jest to gra ruchowa 
c) Wyciszenia organizmu po wysiłku 
d) Zapobiegania wadom postawy 

 
19. „Triathlon” – to dyscyplina sportu składaj ąca się z trzech konkurencji. Jakich ? 

 
a)  Skok w dal – bieg na 1500 m – pchnięcie kulą 
b) Pływanie – bieg na 800 m – podnoszenie ciężarów 
c) Bieg na 3000 m – kolarstwo – strzelectwo sportowe 
d) Pływanie – kolarstwo – bieg 

 
20. „Szczypiorniak” to nazwa gry zespołowej. Jakiej ? 

 
a) Piłka koszykowa 
b) Piłka wodna 
c) Piłka ręczna 
d) Polo 
e)  Futbol amerykański 


