
Stredné školy 

TÉMA 1  

1.KOLO 

1. Najúspešnejším slovenským účastníkom na OH 1924 v Paríži bol 

a) Strelec Alexander Bárta 

b) Atlét Mór Koczán 

c) Gymnastka Matylda Pálfyová 

 

2. Na Hrách X. olympiády 1932 v Los Angeles sa vzhľadom na iba 7-člennú československú 

výpravu zúčastnil najrýchlejší československý atlét medzivojnového obdobia, ktorý bol 

i akademickým majstrom sveta.  Ako sa volal, v akom športe a v akej disciplíne  súťažil?    

a) Atlét Andrej Engel súťažil v behu na 100 a 200 m 

b) Vojtech Neményi v súťaži vo vodnom póle 
c) Atlét Jozef Koščák súťažil v behu na 5000 m 

 
 

3. Slovenský zimný krst na ZOH sa konal až v r. 1936. Vo výprave Československa na ZOH 

1936 v Garmisch – Partenkirchene boli dvaja slovenskí športovci Lukáš Michalák a Ladislav 

Troják.  V ktorých športoch reprezentovali? 

a) Lukáš Michalák v bežeckom lyžovaní a Ladislav Troják v ľadovom hokeji 

b) Lukáš Michalák v zjazdovom lyžovaní a Ladislav Troják v krasokorčuľovaní 

c) Lukáš Michalák v krasokorčuľovaní  a Ladislav Troják v ľadovom hokeji 

          

4. Prečo sa nekonali Hry XII. a XIII. Olympiády? 

a) Z dôvodu vypuknutia druhej svetovej vojny 

b) Organizačné výbory hier hry zrušili 

c) Na hry bolo prihlásených málo športovcov  

 

5. Podiel na zisku striebornej medaily hokejového družstva na ZOH 1948 v St. Moritzi mal aj 

slovenský hokejista. Bol to  

a) Ladislav Troják 

b) Karol Fako 

c) František Gregor 



 

6. Na ZOH 1952 v Osle v 22-člennej čs. výprave malo Slovensko symbolické jednočlenné 

zastúpenie v dvoch druhoch športu. Boli to Štefan Kovalčík a Jozef Záhorský. Zúčastnili sa 

súťaží 

a) V bežeckom lyžovaní a v ľadovom hokeji 

b) Obaja v ľadovom hokeji 

c) Obaja v bežeckom lyžovaní 

 

7. Jednu zlatú medailu v boxe a jednu bronzovú medailu v zápasení získali dvaja slovenskí 

olympionici na OH 1952 v Helsinkách. Ktorí to boli? 

a) Ján Zachara 

b) Mikuláš Athanasov 

c) Ladislav Bačík 

d) Ferdinand Daniš 

              

8. Z majstrovstiev sveta má jednu striebornú a jednu bronzovú medailu (1962, 1964), z 

majstrovstiev Európy dve zlaté medaily (1958, 1959), dve strieborné (1957, 1962) a štyri 

bronzové medaily (1954, 1955, 1956, 1964). Medailu získal aj na ZOH. Ako sa tento 

vynikajúci krasokorčuliar volá? 

a) Karol Divín 

b) Jozef Sabovčík 

c) Ondrej Nepela 

 



 
 

9. Obdobie, v ktorom sa konali OH 1956 v Melbourne bolo poznačené studenou vojnou. 

Výprava ČSR sa z týchto hier nevracala domov lietadlom, ale nekonečne dlhou plavbou 

sovietskej lode Gruzia spolu s ďalšími socialistickými výpravami. Bolo to z dôvodu 

a) obavy pred možnou emigráciou športovcov 

b) fingovanej poruchy lietadla 

c) finančného 

 

10. Vlajkonosičom našej výpravy na ZOH 1960 bol prvýkrát Slovák – Ján Starší. V akom športe 

nás reprezentoval? 

a) V ľadovom hokeji 

b) V zjazdovom lyžovaní 

c) V bežeckom lyžovaní 

 



11. Na  OH 1960 v Ríme sa po prvýkrát predstavilo aj družstvo jednej športovej hry. Slovensko 

malo v ňom zastúpenie bratmi Dušanom a Borisom Lukášikom a obsadilo 5. miesto. Ktorá 

športová hra to bola? 

a) Basketbal 

b) Hádzaná 

c) Volejbal  

 

12. Najúspešnejším slovenským hokejistom z hľadiska zisku olympijských medailí (jednej 

striebornej a dvoch bronzových medailí) zo ZOH bol 

a) Vladimír Dzurilla 

b) Jozef Golonka 

c) Ján Starší 

 

TÉMA 2  

1. KOLO 

1. Kto schvaľuje základné princípy a pravidlá, ktoré obsahuje Olympijská charta ?  

a) MOV 

b) Medzinárodné športové federácie 

c) MOV a národné olympijské výbory  

 

2. Slovo olympizmus vyjadruje 

a) Životnú filozofiu spájajúcu telesnú zdatnosť, vôľu, ducha, je založený na 

spojení športu s kultúrou a výchovou  

b) Šírenie olympijských myšlienok po celom svete 

c) Oslavu olympijských hier  

 

3. Ktoré sú úradné jazyky MOV? 

a) Jazyk francúzsky, anglický, arabský 

b) Jazyk francúzsky, anglický, španielsky 

c) Jazyk  francúzsky, anglický  

 

4. Termín olympiáda označuje  

a) Obdobie štyroch po sebe idúcich rokov, ktoré sa začína 1.januára prvého roka 

a končí sa 31. decembra štvrtého roka. 



b) Je to obdobie dvoch po sebe idúcich rokov. Začína v roku konania olympijských 

hier a končí rok po ich ukončení  

c) Je to obdobie dvoch po sebe idúcich rokov. Začína v roku konania zimných 

olympijských hier a končí rok po ich ukončení  

 

5. Od 16. júna 1894 rokoval v Paríži Medzinárodný atletický kongres, ktorý mal na 

programe dva hlavné body – amaterizmus a obnovenie olympijských hier. Na tomto 

kongrese bol založený Medzinárodný olympijský výbor. Bolo to  

a) 23. júna 

b) 18. júna 

c) 28. júna 

 

6. Olympijské hry sú 

a) Súťaže športovcov 

b) Súťaže medzi krajinami 

c) Súťaže športovcov i súťaže medzi krajinami 

  

 

7. Je P. de Coubertin autorom olympijskej hymny?  

a) Áno  

b) Nie  

 

8. VIII. Olympijský kongres, na ktorom  sa P. de Coubertin vzdal funkcie predsedu 

MOV sa konal        

a) v Prahe v roku 1925 

b) v Kodani v roku 1927 

c) v Londýne v roku 1929  

 

9. Pod akým pseudonymom uviedol P. de Coubertin Ódu na šport?  

a) G. Hohrod – M. Eschbach 

b) G. Hohrod – M. Killanin 

c) D. Vikelas – A. Brundage  

  

10. V roku 1927 bol P. de Coubertin na návšteve Grécka, kde sa zúčastnil na slávnostnej 

inaugurácii mramorového monumentu oslavujúceho olympijské hry. Tento monument 

je známy predovšetkým tým, 

a) že je v ňom pochované srdce P. de Coubertina a je v Olympii 

b) že je vytesaný zo vzácneho mramoru a je v Aténach 

c) že je na ňom vytesané olympijské heslo a je v Aténach 

 



11. Čo sú to olympijské piktogramy?  

a) Grafické symboly športov 

b) Grafické symboly olympijských medailí 

c) Grafické symboly olympijských známok      

 

12. Kedy a kde na OH po prvýkrát horel olympijský oheň?   

a) V roku 1920 v Antverpách 

b) V roku 1928 v Amsterdame 

c) V roku 1936 v Berlíne         

 

13. Kde je uložená oficiálna olympijská vlajka?  

a) V sídle Medzinárodného olympijského výboru 

b) V sídle Medzinárodnej olympijskej akadémie v Olympii 

c) V Olympijskom múzeu v Lausanne   

 


