
30.03.2020 

 
Klasa V A B C D 

 
Temat: Utrwalanie poznanych wiadomości z różnych dyscyplin sportowych. 

 
Uczniowie z klas piątych bardzo was proszę o rozwiązanie podanego w załączniku testu 
(umieszczony na kolejnej stronie dokumentu) o tematyce sportowej do 2 kwietnia 2020r. Test 
możecie wydrukować i na nim zaznaczyć odpowiedź lub na zwykłej kartce papieru napisać 
wybraną przez was odpowiedź np. 1 c, 2 d....itd. Oczywiście podpisujecie kartkę i odsyłacie 
na podany mail: 
wf5sp13@wp.pl  
 

Pozdrawiamy was serdecznie: 

Katarzyna Skrzypczyk 
Joanna Trocha 
Sebastian Sielski 



Zapraszam do rozwiązania TESTU WIEDZY O SPORCIE dla klas piątych. 

 
Imię i nazwisko……………………………………………………………….. 
 

1. Kamil Stoch to znany: 

a. Piłkarz 
b. Lekkoatleta 
c. Skoczek narciarski 
d. Tenisista 

2. Szczypiorniak to zawodnik grający w: 

a. Siatkówkę 
b. Koszykówkę 
c. Kolarstwo 
d. Pikę ręczną 

3. Czy w biatholonie wykorzystywana jest broń? 

a. Tak 
b. Nie 

4. Który zawodnik to siatkarz? 

a. Mariusz Wlazły 
b. Jakub Błaszczykowski 
c. Łukasz Koszarek 
d. Adam Kszczot 

5. Rywalizacja, w której uczestniczą dwuosobowe zespoły złożone z kobiety 

i mężczyzny to? 

a. Singleton 
b. Duathlon 
c. Mikst 
d. Mix singiel 

6. W której dyscyplinie nie ma bramkarza ? 

a. Piłka wodna 
b. Hokej na trawie 
c. Piłka ręczna 
d. Futbol amerykański 

7. Z ilu metrów wykonywany jest rzut karny w piłce nożnej? 

a. 11 
b. 10 
c. 9 
d. 13 

8. Jakie wymiary ma boisko do siatkówki? 

a. 9x9 
b. 18x9 
c. 20x9 
d. 7x7 

9. Marcin Lewandowski to: 

a. Siatkarz 
b. Piłkarz 
c. Lekkoatleta 
d. Aktor 

 
 



10. Co ile odbywają się Igrzyska Olimpijskie? 

a. 1 
b. 4 
c. 5 
d. 3 

11. Ile punktów otrzymuje drużyna koszykarska jeżeli zawodnik trafi rzut wolny? 

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

12. Która konkurencja nie należy do lekkiej atletyki? 

a. Rzut kulą 
b. Sztafeta 4x100m 
c. Skok w dal 
d. Rzut oszczepem 

13. Rozgrzewka: 

a. Ma nas zmęczyć 
b. Przygotowuje organizm do wysiłku 
c. Wykonuje się na koniec lekcji, treningu 
d. Żadna odpowiedz nie jest poprawna 

14. Gdzie odbyły się pierwsze Igrzyska Olimpijskie? 

a. W starożytnej Grecji 
b. W starożytnej Rzymie 
c. Mezopotamii 
d. W starożytnym Egipcie 

15. Sprinterzy biegają w: 

a. W butach na obcasie 
b. Korkach 
c. Kolcach 
d. Sandałkach 

16. Co oznaczają kolory kółek olimpijskich? 

a. Podstawowe barwy w malarstwie 
b. Kontynenty 
c. Kolory tęczy 
d. Nic nie oznaczają 

17. Rekordzista świata na 100m jest: 

a. Usain Bolt 
b. Marian Woronin 
c. Justin Gatlin 
d. Michael Jackson 

18. Który Polak brał udział w wyścigach formuły 1: 

a. Kajetan Kajetanowicz 
b. Krzysztof Ibisz 
c. Robert Kubica 
d. Rafał Sonik 

19. Ile można zrobić kroków bez kozłowania w piłce ręcznej? 

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



20. Czy triathlon to? 

a. Bieg/skoki/kolarstwo 
b. Pływanie/kolarstwo/bieg 
c. Marsz/ kolarstwo/ bieg 
d. Pływanie/ bieg/granie w piłkę 
 
Brawo właśnie doszedłeś do końca testu.  

 


