
Základné školy (1. kolo) 

Téma 1  

 

1. Po vzniku Československa sa slovenskí športovci zúčastnili prvýkrát na olympijských 

hrách v roku 

a) 1920 v Antverpách 

b) 1924 v Paríži 

c) 1928 v Amsterdame 

 

2. Na Hrách IX. olympiády 1928 v Amsterdame sa zo slovenských športovcov zúčastnil 

najrýchlejší československý plavec medzivojnového obdobia a zároveň bronzový 

medailista z ME 1931 v plávaní. V Amsterdame však neštartoval v plávaní. Ako sa 

volal a v akom športe súťažil?    

a) Pavol Steiner  vo vodnom póle 

b) Michal Schmuck v modernom päťboji 

c) Michal Schmuck vo vodnom póle  

 

3. Na olympijských hrách 1936 v Berlíne získali slovenskí športovci dve strieborné 

medaily. Získali ich 

a) Zápasník Jozef Herda a gymnastka Matylda Pálfyová 

b) Stolný tenista František Tokár a zápasník Jozef Herda 

c) Diskárka Margaréta Schieferová a stolný tenista František Tokár 

               

 

4. Vznikol v období počas prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945) Slovenský 

olympijský výbor? 

a) Áno 

b) Nie 



 

5. Na ZOH 1948 v St. Moritzi bolo  Slovensko zastúpené štyrmi olympionikmi, z toho 

boli traja lyžiari. V ktorých lyžiarskych športoch nás reprezentovali? 1 za menom 

znamená severské lyžovanie, 2 alpské lyžovanie. 

a) Štefan Kovalčík          1 

b) Štefan Kovalčík           2 

c) Vladimír Krajňák         1 

d) Vladimír Krajňák      2 

e) Daniel Šlachta              1 

f) Daniel Šlachta             2 

 

6. Olympijským zlatom bol na OH 1948 v Londýne odmenený „rytier kožených 

rukavíc“, budapeštiansky rodák slovenských rodičov, majster ČSR a bronzový z ME 

1947 v boxe. OH sa zúčastnil ešte v rokoch 1952 a 1956. Bol to  

a) Július Torma 

b) Ján Zachara 

c) Michal Franek 

 

7. Na OH 1952 v Helsinkách získal bronzovú medailu v zápasení odchovanec košickej 

Lokomotívy. Bol to 

a) Mikuláš Athanasov 

b) Vojtech Tóth 

c) Jozef Lohyňa 

 

8. Rok 1956 bol z medzinárodného hľadiska chudobný na dobré výsledky. Jednou 

z výnimiek bol zisk titulu majstra sveta Bohuša Goliana, ktorý sa neskôr podieľal na 

ešte jednom svetovom titule ale aj na zisku olympijských medailí. B. Golian bol 

hráčom 

a) Volejbalu 

b) Basketbalu 

c) Hádzanej 



 
 

9. Koľko medailí získali slovenskí olympionici na OH 1956 v Melbourne? 

a) Žiadnu 

b) 1 bronzovú 

c) 1 striebornú  

 

10. ZOH 1960 priniesli slovenskému športu ďalší úspech. Striebornú medailu získal 

krasokorčuliar Karol Divín. Kde sa tieto hry konali? 

a) V Squaw Valley 

b) V Innsbrucku 

c) Grenobli 

 

 

 

 



11. Na  OH 1960 v Ríme bolo v 120-člennej výprave 13 slovenských reprezentantov. O 

jedinú medailu, ale zato najvyššej kvality, sa postaral Pavel Schmidt  s Václavom 

Kozákom. V ktorom športe ju získali? 

a) Vo veslovaní v dvojskife 

b) V kanoistike C2 na 1000 m 

c) V dráhovej cyklistike v tandeme 

 

12. Na bielej olympiáde 1964 v Innsbrucku sa  o jedinú bronzovú medailu sa zaslúžili aj 

slovenskí hokejisti. Ktorí to boli? 

a) Jozef Golonka, František Gregor, Vladimír Dzurilla 

b) Ján Starší, Ján Jendek, Vladimír Dzurilla 

c) Karol Fako, Ján Starší, Jozef Golonka 

 

 

 

 

  



TÉMA 2  

1. Pierre de Coubertin bol v roku 1894 hlavný komisár Medzinárodného atletického 

kongresu v Paríži. Tento kongres sa počas svojho rokovania zmenil na  

a) Kongres na obnovenie olympijských hier 

b) Olympijský kongres 

c) Zakladajúci kongres olympijských hier   

 

2. Medzinárodný olympijský výbor bol založený 

a) 23. júna 1894 

b) 23. mája 1894 

c) 23. júna 1892 

 

3. Súčasné sídlo Medzinárodného olympijského výboru je v 

a) Lausanne vo Švajčiarsku 

b) Ženeve vo Švajčiarsku 

c) V Paríži vo Francúzsku 

 

4. 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  

 

 

5. Hlavné zložky olympijského hnutia sú 

a) Medzinárodný olympijský výbor, Národné olympijské výbory, Medzinárodná 

olympijská akadémia  



b) Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodné športové federácie, Národné 

olympijské výbory, Medzinárodná olympijská akadémia  

c) Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodné športové federácie, Národné 

olympijské výbory  

 

6. V ktorých rokoch bol P. de Coubertin  predsedom MOV? 

a) 1896 – 1925 

b) 1894 – 1896 

c) 1900 – 1925  

 

7. Autorom ktorého olympijského symbolu je  P. de Coubertin?    

a) Hesla „Citius – Altius – Fortius“ 

b) Olympijských kruhov 

c) Olympijskej hymny  

 

8. Ktorú z nasledovných básnických skladieb na tému šport napísal P. de Coubertin  

a) Óda na zdravie 

b) Óda na šport 

c) Óda na olympijské hry 

  

9. Bol P. de Coubertin navrhnutý na Nobelovu cenu za mier?  

a) Áno           

b) Nie 

 

10. Aký význam majú antické ideály kalokagatia a ekecheiria, ktoré si osvojil aj P. de 

Coubertin? 

a) Kalokagatia – ideál harmonického rozvoja duševnej a telesnej krásy, 

ekecheiria – ideál mieru 

b) Kalokagatia – čestná hra, ekecheiria - ideál harmonického rozvoja duševnej 

a telesnej krásy 

c) Kalokagatia  - ideál mieru,  ekecheiria – čestná hra 

 

11. Označte, ktorá skupina predstavuje olympijské symboly   

a) Olympijské kruhy, olympijská vlajka, olympijské heslo, olympijská hymna  

b) Olympijské emblémy, olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijské medaily 

c) Olympijské kruhy, olympijská vlajka, olympijské odznaky, olympijské medaily 

 

12. Kto je autorom myšlienky uskutočniť štafetu s olympijským ohňom z antickej 

Olympie do dejiska olympijských hier?   

a) Carl Diem  



b) Pierre de Coubertin  

c) Demetrios Vikelas  

 

13. Ako sa dostáva olympijský oheň z antickej Olympie do dejiska olympijských hier?   

a) Prostredníctvom organizačného výboru olympijských hier 

b) Prostredníctvom olympijskej štafety 

c) Prostredníctvom platených inštitúcií   


