
TEST WIEDZY OGÓLNEJ O SPORCIE 

DLA KLAS 7-8 

1) Co ile lat odbywają się Igrzyska Olimpijskie ?  

a) 2  

b)  3  

c)  4  

d)  5 

2) Czynność zginania i prostowania odbywa się w stawie: 

a) Łokciowym i kolanowym  

b) Biodrowym i łokciowym  

c) Biodrowym i barkowym  

d)  Barkowym i kolanowym 

3) Zakładając opatrunek bezpośrednio na ranę należy zastosować:  

a) Chustę trójkątną  

b)  Watę  

c) Opatrunek jałowy  

d)  Ligninę 

4) Osób z uszkodzonym np. podczas wypadku kręgosłupem nie 

powinno się przenosić na:  

a) dużej desce 

b)  twardych noszach  

c) kocu  

d)  drzwiach 

5) Rwanie i podrzut to elementy: 

a) podnoszenia ciężarów  

b) skoku w dal 



c)  gimnastyki artystycznej  

d) koszykówki 

6) Ile maksymalnie setów rozgrywa się w piłce siatkowej?  

a) 5  

b)  7  

c)  6  

d) 3 

7) Który kraj był organizatorem Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 

2012 roku?  

a) Polska i Ukraina  

b) Hiszpania  

c)  Włochy  

d) Anglia 

8) Jaką dyscyplinę sportu uprawiał Robert Korzeniowski  

a) Bieg przez płotki  

b) Chód sportowy  

c) Maraton  

d) Pływanie 

9) Długość bieżni stadionu lekkoatletycznego wynosi:  

a) 500 metrów  

b) 800 metrów  

c) 600 metrów 

d)  400 metrów 

10)Panczenista to zawodnik uprawiający:  

a) Jazdę figurową na lodzie  

b)  Jazdę konną  



c) Strzelectwo sportowe  

d) Jazdę szybką na łyżwach 

11) Rozszyfruj skrót UKS (NP. UKS ŁADY)  

a) Uczniowskie Koło Sportowe  

b)  Unijny Klub Sportowy  

c) Uczniowski Klub Sportowy  

d)  Uczniowski Klub Samorządowy 

12) Która z wymienionych konkurencji nie należy do lekkiej atletyki?  

a) skok w dal  

b) skok o tyczce 

c)  skok przez skrzynię  

d) skok wzwyż 

13) Co oznaczają kolory kół na fladze olimpijskiej ?  

a) Tęczę  

b) Kontynenty  

c)  Kluby sportowe  

d)  Kraje 

14) Gdzie odbyły się pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie ?  

a) Paryż  

b) Warszawa 

c)  Londyn  

d)  Ateny 

15) Ile kół tworzy flagę olimpijską ? 

a) 7  

b)  6  

c) 5  



d)  4 

16) Co to są igrzyska paraolimpijskie?  

a) Na paralotniach  

b) Młodzieżowe  

c) Dla niepełnosprawnych  

d) Kwalifikacje olimpijskiej 

17) Jaki skrót ma Europejska federacja piłkarska?  

a) UEFA  

b)  FIFA  

c) UNICEF  

d)  PZPN 

18) Jaki sport uprawiał Adam Małysz?  

a) skok wzwyż  

b) kombinacje norweską  

c)  skoki narciarskie  

d) slalom gigant 

19) Najlepsza polska tenisistka?  

a) Otylia Jędrzejczak  

b)  Agnieszka Radwańska  

c)  Irena Szewińska  

d)  Justyna Kowalczyk 

 

 

Test należy wydrukować, uzupełnić ( właściwą odpowiedź zaznaczyć) 

i przekazać nauczycielowi prowadzącemu na pierwszej lekcji 

Wychowania Fizycznego po powrocie do szkoły. 


