Sport
1.Jaką długość ma boisko do siatkówki?
2. Wymień 5 spośród 10 dyscyplin wchodzących w skład dziesięcioboju.
3. Co to jest tartan?.
4. Co to jest stretching?
5. Podaj trzy przybory używane przez gimnastyczki.
6. W jakiej dyscyplinie używa się konia z łękami?
7. W jakim przypadku ciężar sztangi szybciej znajdzie się nad głową zawodnika w rwaniu czy
w podrzucie?
8. Co to jest pagaj?
9. Kształt jakiej litery ma bramka w rugby?
10. Jaką długość ma basen olimpijski?
11. Czym różni się styl klasyczny od żabki?
12. Co to jest "wsad"?
13. W jakiej dyscyplinie reprezentuje Polskę Anna Rogowska?
14. Podaj wynik ostatniego spotkania Polska- Walia w ramach eliminacji do mistrzostw
Europy?
15. Ile gemów ma set?
16. Co to jest bolid?
17. Podaj nazwiska złotych medalistów w wioślarstwie dwójek na Igrzyskach Olimpijskich w
Atenach w 2004r?
18. Co ile lat rozgrywane są igrzyska olimpijskie?
19. Co to jest nockaut?
20. Co to jest PARAOLIMPIADA?
21. Rozszyfruj skrót MKOL?
22. Jaki medal przywiozła Agata Wróbel z Aten w 2004r?
23. Czy w kickboxingu używa się nóg?
24. Jakich uderzeń nie można stosować w boksie?
25. Co to jest telemark?
26. Kto to jest panczenista?
27. Co jest siłą napędową w windsurfingu?
28. Rozszyfruj skrót PZPS.
29. Ile wiraży pokonuje zawodnik biegnący na dystansie 200m?
30. Jaki kontynent oznaczony jest kolorem czarnym na fladze olimpijskiej?
31. Kto zdobył pierwszy złoty medal dla Polski na igrzyskach olimpijskich?
32. Ile płotków pokonuje zawodnik w biegu na dystansie 110m?
33. Co to jest bieg za "zającem"?
34. Na jakiej wysokości zamontowany jest kosz od koszykówki?
35. Co to jest fair play?
36. Co to jest falstart?
37. Ile osób liczyła reprezentacja ZSSR na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles?
38. Co było maskotką Olimpiady w Moskwie?
39. W jaki sposób zapalono znicz olimpijski w Sydnej?
40. Kiedy bramkarzowi nie wolno łapać piłki w ręce?
41. Jaką nazwę nosi nakrycie głowy dżokeja?
42. Jak nazywa się nawierzchnia, dzięki której można jeździć na nartach latem?
43. Z czym trenował szybkość piłkarz Włodzimierz Smolarek?
44. Podaj nazwisko znanego polskiego satyryka, który biegł w sztafecie z ogniem
olimpijskim?
45. W jakiej stajni jeździ Michael Schumacher?

46. W jakim miesiącu rozgrywany jest RAJD BARBÓRKOWY?
47. Co to są skistopery?

