
Wychowanie fizyczne klasa 2ME, 3W, 2W-2grupa (05.05.2020) 

 

Drodzy uczniowie! 

Rok 2020, jest rokiem olimpijskim. Niestety w związku z pandemią, wszelkie imprezy 

sportowe zostały odwołane. Jest to dobry moment, aby przypomnieć sobie kilka 

faktów z historii. Szczegóły znajdziecie w prezentacji, dołączonej to tematów poniżej: 

 Temat 1: Igrzyska Olimpijskie (1h lekcyjna), 

 Temat 2: Igrzyska Paraolimpijskie (1h lekcyjna) 

 

 

Zadania dla wszystkich uczniów do wykonania w domu: 

Proszę rozwiązać krótki quiz wiedzy olimpijskiej. Przygotowałem 13 pytań 

dotyczących historii igrzysk. Po zapoznaniu się z wiadomościami zawartymi w 

prezentacji, rozwiązujecie test, a następnie odpowiedzi wysyłacie jako załącznik na 

maila: przem.zamroczynski@yahoo.co.uk  lub na Skype live:przem.zamroczynski  

W temacie maila proszę podać swoje imię, nazwisko, przedmiot oraz klasę.  

Oczywiście wszystkie przysłane zadania, będą przeze mnie oceniane. Termin 

wykonania zadania do 11.05.2020  

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia 

Przemysław Zamroczyński 

 

Zestaw pytań do quizu z wiedzy olimpijskiej: 
 
1. Baron Pierre de Coubertin był? 
a) Szwajcarem, 
b) Belgiem, 
c) Francuzem. 
d) Włochem 
 
2. Pierre de Coubertin był: 
a) wskrzesicielem igrzysk olimpijskich, 
b) pierwszym sportowcem nowożytnych igrzysk olimpijskich, który zapalił 
znicz, 
c) autorem książki pt. „Olimpizm dla każdego”. 
d) mistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą 
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3. Jednym z prezydentów MKOl był: 
a) Aleksander Kwaśniewski, 
b) Michel François Platini, 
c) Pierre de Coubertin. 
d) Joseph Blatter 
 
4. Olimpiada to: 
a) duże widowisko sportowe mające na celu wyłonienie najlepszych sportowców 
z całego świata, 
b) międzykontynentalne zawody sportowe, w czasie których zdobywane są tytuły 
mistrza świata w danej dziedzinie sportu, 
c) okres czterech kolejnych lat kalendarzowych, rozpoczynający się 1 stycznia 
pierwszego roku i kończący 31 grudnia czwartego roku. 
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 
 
5. Igrzyska olimpijskie to: 
a) najstarszy międzynarodowy „festiwal sportowy” organizowany przez Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski co 4 lata w różnych miastach, pod hasłem 
współzawodnictwa i braterstwa, 
b) mistrzostwa świata we wszystkich dyscyplinach sportowych rozgrywane 
jednocześnie, 
c) sportowy konkurs mistrzów z całego świata. 
 
6. Flaga olimpijska z pięcioma kółkami olimpijskimi symbolizuje: 
a) unię pięciu kontynentów (oraz podstawowe barwy występujące na wszystkich 
flagach narodowych) i sportowców całego świata, 
b) pięć ras biorących udział w igrzyskach olimpijskich, 
c) pięć podstawowych kolorów w malarstwie i sztuce. 
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 

7. Pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się w: 

a) Antwerpii 1920 r., 
b) Chamonix 1924 r., 
c) Lake Placid 1932 r. 
 
8. Igrzyska Paraolimpijskie (potocznie: Paraolimpiada) to: 
a) światowe igrzyska sportowców pozbawionych pełnej sprawności fizycznej, 
b) międzynarodowe mistrzostwa w skokach na paralotni, 
c) igrzyska olimpijskie dla konkurencji, w których występuje się w parach. 
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 
9. Olimpiada specjalna to: 
a) międzynarodowa olimpiada dla dzieci z niedosłuchem, 
b) międzynarodowe zawody sportowe dla zawodników z niepełnosprawnością 
intelektualną, 
c) międzynarodowe specjalne zawody osób w konkurencjach sportów ekstremalnych. 
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 



10. Pierwsze letnie igrzyska paraolimpijskie odbyły się w  
a) 1960 
b) 1968 
c) 1974 
d) 1978 
11. Dyscypliną  paraolimpijskie (Igrzyska letnie) nie jest: 
a) łucznictwo 
b) lekkoatletyka 
c) boccia 
d) piłka ręczna 
12.Dyscypliną  paraolimpijskie (Igrzyska zimowe) nie jest: 
a) narciarstwo zjazdowe 
b) narciarstwo biegowe 
c) biathlon 
d) skoki narciarskie 
13. Obecnie przerwa między letnimi i zimowymi igrzyskami olimpijskimi wynosi: 
a) 4 lata, 
b) rozgrywane są w tym samym roku, 
c) 2 lata. 
d) 6 lat 

 


