
                                                    Drodzy uczniowie!  

    

          Przygotowaliśmy dla Was nowe propozycje z wychowania fizycznego. 

 

1. Na początek zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o tematyce olimpijskiej i 

sportowej. Po rozwiązaniu testu, prosimy o przesyłanie podpisanych wyników na adresy e-mail 

swoich nauczycieli  w-f do 10 kwietnia.  

 

1.W którym roku odbyły się pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie? 

          a) 1892    b) 1894         c) 1896     d)1898  

 

2.Ile jest kół na fladze olimpijskiej? 

a)3          b)4       c)5        d)6 

 

3.Kolor niebieski na fladze olimpijskiej symbolizuje ? 

a)Amerykę    b) Azję       c) Europę    d) Australię 

 

4.Co ile lat rozgrywane są Igrzyska Olimpijskie? 

a) 2              b) 3          c) 4          d) 5  

 

5.W którym  sporcie kopanie piłki nie jest dozwolone? 

a)w piłce nożnej   b)w rugby   c) w koszykówce   d) w siatkówce 

  

6.W jakiej dyscyplinie występuje Anita Włodarczyk? 

a) judo        b) skok wzwyż            c) rzut młotem          d) rzut dyskiem                                          

 

7.Co to są zawody hippiczne  ? 

a) skoki do wody       b) walki hipopotamów     c)jazda konna        d)rzut podkową                        

 

8.Z ilu metrów wykonuje się rzut karny w piłce nożnej? 

a) 11     b)  7        c) 9        b) 15 

 

9)Z ilu metrów wykonuje się rzut karny w piłce ręcznej? 

a)6           b)7          c)8          d)9 

 

10. Jak w skrócie określa się Międzynarodowy Komitet Olimpijski?   

a) MOKL          b) PKOL         c) CKOL             d) MKOL 

 

11.Gdzie odbyły się ostatnie letnie Igrzyska Olimpijskie? 

a)Rio de Janerio               b)Londyn               c) Tokio          d) Berlin 

 

12.Jak ma na imię Ronaldo? 

a)Marcelo       b)Diego       c)Mateo       d)Cristiano 

 

13.Oficjalna długość bieżni stadionu lekkoatletycznego wynosi? 

a)200m         b)300m      c)400m        d)500m        

 

14.Który polski skoczek jest trzykrotnym złotym medalistą olimpijskim, dwukrotnym mistrzem 

świata i dwukrotnym zdobywcą Pucharu świata? 

a)Wojciech Fortuna      b) Adam Małysz     c)Kamil Stoch     d) Piotr Żyła 

 

 



 

15.Które miejsce zajęła polska reprezentacja mężczyzn w piłce siatkowej na igrzyskach 

olimpijskich w 1976 roku? 

a) 1            b) 2             c) 3           d) 4 

 

16. Ilu zawodników liczy drużyna piłki ręcznej? 

a)5        b)7        c)8        d)9     

 

17.Który styl nie jest prawdziwym stylem pływackim? 

a)styl motylkowy     b) styl kanadyjski     c) styl grzbietowy      d) kraul 

 

18.W jakiej dyscyplinie reprezentuję Polskę Wojciech Szczęsny  ? 

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

 

19.   28x15 to wymiary boiska do? 

a)hokeja     b)piłki ręcznej   c)piłki siatkowej     d)piłki koszykowej 

 

20.Piotr Lisek uprawia? 

a)skok wzwyż   b) skok w dal      c)skok o tyczce      d)skok przez skrzynię   

 

21. Z jakiego miasta wywodzi się klub Lech ? 

a)Poznań      b)Białystok     c)Gdańsk    d)Kraków 

 

22.Jakiej dyscypliny nie ma w triatlonie? 

a)jazdy na rowerze   b)biegu     c)pływania      d)jazdy konnej 

 

23.Inicjatorem pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich był? 

a)Marian Rothan    b) Pierre de Coubertin   c)Ernest Courtins   c) Thomas Arnold 

 

24.Vital Heinen jest trenerem polskiej reprezentacji w: 

a)piłce siatkowej   b) piłce ręcznej    c) hokeju    d) szermierce 

 

25.Ile minut trwa mecz piłki ręcznej ? 

a) 2x40 min.          b) 2x20 min.          c) 2x25 min           d)2x 30min. 

 

26. Na jakim dystansie biegną zawodnicy w maratonie olimpijskim ? 

 a)39120 m      b)27769 m         c)45800 m      d)42195 m 

 

27 Kto jest aktualnym mistrzem świata w piłce siatkowej mężczyzn? 

a)Rosja                 b) Brazylia              c)Polska          d) Niemcy 

 

28. Która dyscyplina nie jest oficjalną dyscypliną lekkoatletyczną? 

 

a)skok wzwyż    b)pchnięcie kulą   c)bieg na 3000 m. z przeszkodami   d) bieg na 500 m. 

 

29.Ile razy w Polsce odbyły się Igrzyska Olimpijskie? 

a) 0         b)1           c)2       d)3   

 

30. Mamut to popularna nazwa ?    

a)skoczni narciarskiej    b) stadionu Legii   c)kortu tenisowego b) toru kolarskiego 

 

                                                              Dziękujemy za udział.!!! 



 

2. Mamy nadzieję, że zdążyliście zapoznać się z testem K Zuchory. 

 

http://g8opole.wodip.opole.pl/sport/zuchora.htm 

 

  Zadanie dla was to wykonanie przynajmniej czterech prób z tego sprawdzianu (bez drążka i biegu 

długiego) i przesłanie nam wyników do 10.04. Oczywiście jeśli macie do tego warunki , możecie 

wykonać wszystkie zadania. 

 

3. Nie zapominamy oczywiście o aktywności w domu. Na ten tydzień polecamy następujące linki   

do ćwiczeń: 

    a)rozruszaj swój kręgosłup w domu bez sprzętu. 

https://www.youtube.com/watch?v=dW1kNJvyXQs 

   b)zestaw ćwiczeń dla każdego 

https://www.youtube.com/watch?v=wFgZRt1Kyf8 

 

4. Na koniec kilka propozycji do wykorzystania jako przerywnik w nauce: 

  

- stań w rozkroku na szerokość bioder i wykonaj  głębokie wdechy ze wznosem ramion w górę i 

wydechy z opuszczaniem ramion w dół 

- skręty głowy w prawą i lewą stronę ( patrzymy za siebie )  

- krążenie głowy w prawą i lewą stronę 

- w opadzie tułowia w przód zrób skrętoskłony  

- krążenia bioder w prawą i lewą stronę 

- skłony  boczne tułowia w prawą i lewą stronę 

- podpory (tak zwane deseczki ) można wykonywać z 4 pozycji wyjściowych: przodem, tyłem, 

prawym bokiem, lewym bokiem. 

- w leżeniu przodem wykonujemy skłony w tył, ręce zgięte w łokciach z boku tułowia, dłonie przy 

klatce piersiowej. 

- polecamy również  ugięcia ramion w podporze przodem (pompki ). Ważne, aby plecy, biodra i 

nogi były w jednej linii, a pracowały ręce rozstawione nieco szerzej niż barki. 

 

 

         Oczywiście wszystkie inne formy bezpiecznej aktywności fizycznej w ciągu całego dnia   

       mile widziane. 

       

      Jestem dla Was  codziennie dostępny od godz. 8 do 15 za pośrednictwem e-maila   

alicja.maciagowska.sp6@gmail.com    

                         

      Pozdrawiam – Alicja Maciągowska 
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