
TEST WIEDZY OGÓLNEJ O SPORCIE 
DLA KLAS 4-6 

 
 

 
1. Wiedza którą zdobywasz na lekcjach wychowania fizycznego 

potrzebna Ci jest by:   

a) mieć  dobre stopnie na świadectwie 

b) potrafić kierować swoim rozwojem fizycznym 

c) wykorzystać ją do rozwiązywania krzyżówek 

d) nie wiem 

 

2. Czy uprawianie sportu, rekreacji, turystyki to wg Ciebie? 

a) naśladowanie innych   

b) działanie prozdrowotne 

c) moda 

d) nie wiem 

 

3. Czy człowiek jest w stanie samodzielnie wpływać na swój rozwój 

fizyczny? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem 

 

4. Co powinieneś zrobić po długotrwałej pracy umysłowej? 



        a) przeczytać książkę 

b) pójść na spacer 

c) oglądnąć telewizję 

d) nie wiem 

 

5. Dlaczego na lekcję wychowania fizycznego przebieramy się w strój 

sportowy? 

a) ze względów higienicznych i bezpieczeństwa 

b) chęci przypodobania się nauczycielowi 

c) nie ma takiej potrzeby 

d) nie wiem 

 

6. „Fair play” w sporcie oznacza. 

a) rozpoczęcie gry 

b) uczciwe zachowanie zawodnika w walce sportowej 

c) sposób uderzenia piłeczki tenisowej 

d) nie wiem             

                                                                                                      

7. Po przegranym meczu drużyna powinna. 

a) wygwizdać drużynę zwycięską  

b) pogratulować drużynie zwycięskiej 

c) odejść bez pożegnania  

d) nie wiem 

 



8. Aby uniknąć kontuzji każdy trening musi być poprzedzony: 

a)        obfitym posiłkiem 

b)        rozgrzewką 

c)        niczym szczególnym 

d)        nie wiem 

 

9. Podczas wysiłku fizycznego tętno: 

a) maleje 

b) wzrasta 

c) nie ulega zmianie 

d) nie wiem 

 

10. Letnie Igrzyska Olimpijskie odbywają się co: 

a) 4 lata 

b) 6 lat 

c) 2 lata 

d) nie wiem 

  
11. Mecz  piłki nożnej trwa: 

a) 3x20 minut 

b) 2x45 minut 

c) 4x10 minut 

d) nie wiem 

 



12. Ilu  zawodników gra  w drużynie piłki nożnej? 

           a) 10 + bramkarz 

           b) 11 + bramkarz 

           c) 12 + bramkarz 

           d) nie wiem 

 

13. Rzut karny w piłce nożnej wykonywany jest: 

           a) z 9 m 

           b) z 11 m 

           c) z 12 m 

           d) nie wiem 

 

15. Co ile lat rozgrywane są mistrzostwa świata w piłce nożnej? 

         a) co 2 lata 

         b) co 4 lata 

         c) co 6 lat 

         d) nie wiem 

 

 

Test należy wydrukować, uzupełnić ( właściwą odpowiedź zaznaczyć) 

i przekazać nauczycielowi prowadzącemu na pierwszej lekcji 

Wychowania Fizycznego po powrocie do szkoły. 

 


