
Stredné školy 

TÉMA 1  

1. Veľkú radosť urobilo na OH 1964 v Tokiu našim fanúšikom družstvo futbalistov, v ktorom 

bolo deväť Slovákov. Akú medailu získali v Tokiu futbalisti? 

a) Striebornú 

b) Zlatú 

c) Bronzovú 

 

2. Okrem zisku medaily futbalistami získalo Československo na OH 1964 v Tokiu ďalšiu  

medailu. Získalo ju družstvo, ktorého členmi boli Jozef Labuda a Bohuš Golian. V ktorom 

športe reprezentovali uvedení hráči Československo a akú medailu získali? 

a) V modernom päťboji – bronzovú medailu 

b) V hádzanej – striebornú medailu 

c) Vo volejbale  – striebornú medailu 

 

3. Jednu z medailí získaných na OH 1964 v Tokiu získal Slovák Július Toček ako člen kolektívu. 

V ktorom športe získal bronzovú medailu? 

a) Ako člen veslárskej osemveslice 

b) Ako člen družstva moderného päťboja  

c) Ako člen družstva športových gymnastov 

 

4. Na ZOH 1968 v Grenoble zo siedmich slovenských olympionikov dvaja získali medailu. Boli 

to členovia hokejového družstva. Akú medailu získali? 

a) Zlatú 

b) Striebornú 

c) Bronzovú 

 

5. Aktívnu časť výpravy na OH 1968 v Mexico City tvorilo 124 športovcov, z toho 25 Slovákov, 

čo bol rekord, ale iba dvaja sa mohli pochváliť ziskom medaily. Striebornej v súťaži družstiev 

v športovej gymnastike a bronzovej vo volejbale. Ktorí dvaja slovenskí olympionici to boli? 

a) Marianna Némethová-Krajčírová a Bohuš Golian 

b) Pavol Gajdoš a Hilda Mazúrová 

c) František Bočko a Júlia Bendeová 

 

6. V Sappore na XI. ZOH 1972 malo Slovensko zlatú zimnú premiéru zásluhou olympionika, 

ktorý svoj tretí olympijský štart zavŕšil zlatou korunováciou. Pod vedením svojej trénerky 

Hildy Múdrej získal tri tituly majstra sveta a päť titulov šampióna Európy a v r. 1970 bol 

navyše akademickým majstrom sveta. Bol to 

a) Ondrej Nepela 

b) Jozef Sabovčík 

c) Ján Ilavský 

 



 

 

7. Mníchovské OH 1972 smutne poznamenala tragédia spôsobená teroristami palestínskej 

extrémnej organizácie Čierny september, ktorí pripravili krvavý masaker, znamenajúci 11 

obetí na životoch. V tejto atmosfére sa na zisku medaily podieľali aj Slováci Vincent Lafko, 

Peter Pospíšil a Andrej Lukošík. V akom športe a akú medailu získali ? 

a) V hádzanej – striebornú medailu 

b) V basketbale – bronzovú medailu 

c) Vo volejbale – striebornú medailu 

 

8. Všetkým fanúšikom atletiky urobila na OH 1972 v Mníchove veľkú radosť Eva Glesková–

Lehocká  svojim postupom do finále vo svojej disciplíne. Žiaľ, zranenie jej nedovolilo obsadiť 

lepšie než 8. miesto. V ktorej disciplíne postúpila do finále? 

a) V behu na 100 m 

b) V skoku do výšky 

c) V hode oštepom  

 

9. Na ZOH 1976  v Innsbrucku sa zúčastnilo iba 5 slovenských olympionikov. Najlepšie 

umiestnenie dosiahli Anna Pasiarová a Gabriela Svobodová-Sekajová 6. miesto. V akej 

športovej disciplíne dosiahli toto umiesnenie? 

a) V štafete 4 x 5 km v behu na lyžiach  

b) V slalome a obrovskom slalome  

c) V krasokorčuľovaní a v behu na lyžiach na 5 km 

 

10. Na OH 1976 v Montreale získal medailu iba jeden zo slovenských športovcov - jednotlivcov. 

Najbližšie k nej mala Mária Mračnová-Faithová, ktorá výkonom 189 cm obsadila 

a) Nevďačné štvrté miesto 

b) Piate miesto 

c) Šieste miesto 

 

11. Na ZOH 1980 nezískal medailu nikto zo slovenských olympionikov. V družstve hokejistov sa 

objavili traja bratia, Anton, Peter a Marián, ktorých doplnil Vincent Lukáč. Aké priezvisko 

majú uvedení traja bratia? 

a) Štastný 

b) Filc 

c) Pucher 

 

12. Medailu na Hrách XXII. olympiády 1980 v Moskve získalo okrem futbalistov ešte jedno 

družstvo, v ktorom mali Slováci trojnásobné zastúpenie. V ktorej športovej hre a akú medailu 

sme získali? 

a) V pozemnom hokeji žien – striebornú medailu 

b) V hádzanej žien - striebornú medailu 

c) V pozemnom hokeji mužov – bronzovú medailu 

  



TEMA 2 

1. Olympijská charta je 

a) kodifikáciou základných princípov olympizmu, pravidiel a vykonávacích 

ustanovení k pravidlám schváleným Medzinárodným olympijským výborom 

(MOV). 

b) Dokument, ktorý usmerňuje organizáciu olympijských aktivít 

c) Dokument, ktorý určuje činnosť medzinárodným športovým federáciám  

 

2. Vymenujte orgány MOV 

a) Zasadnutie MOV, VV MOV, prezident MOV  

b) Zasadnutie MOV, zástupcovia MŠF 

c) zástupcovia MŠF, VV MOV, prezident MOV  

 

3. Aké zloženie má VV MOV?  

a) Predseda, 2 podpredsedovia, 11 členov.  

b) Predseda, 4 podpredsedovia, 12 členov.  

c) Predseda, 4 podpredsedovia, 10 členov.  

4. Ktoré podmienky musia dodržiavať a rešpektovať pretekári,  koučovia,  tréneri 

a funkcionári, aby sa mohli zúčastniť OH?  

a) Rešpektovať a dodržiavať Olympijskú  chartu. Dodržiavať pravidlá 

príslušnej športovej federácie. Rešpektovať a správať sa v duchu fair play. 

Rešpektovať a dodržiavať Svetový antidopingový kódex    
b) Dodržiavať Olympijskú  chartu. Dodržiavať pravidlá príslušnej športovej federácie 

c) Rešpektovať a dodržiavať Svetový antidopingový kódex 

 

5. Na zasadnutiach MOV musí byť zabezpečené simultánne tlmočenie do šiestich 

jazykov. Sú to tieto 

a) angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, ruština, arabčina 

b) angličtina, francúzština, nemčina, portugalčina, ruština, arabčina 

c) angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, ruština, čínsky jazyk 

 

6. P. de Coubertin sa aktívne zúčastnil  umeleckých súťaží na OH. V  ktorom roku, v 

akej umeleckej súťaži a na akom mieste sa umiestnil?  

a) V roku 1912, súťaž v literatúre, získal prvé miesto 

b) V roku 1916, vo výtvarnom umení, získal prvé miesto 

c) V roku 1912, vo výtvarnom umení, získal druhé miesto 

 

7. Ktorá skupina osôb bola  doteraz vo funkcii predsedu/prezidenta MOV  

a) D. Vikélas, P. de Coubertin, J. Gut-Jarkovský, H. de Baillet-Latour, A. Brundage, J. 

A. Samaranch, V. Černušák, T. Bach,  

b) P. de Coubertin, J. Rössler, S. J. Edström,  M. Killanin, P.J. Hickey,J. A. 

Samaranch, J. Rogge, T. Bach,  

c) D. Vikélas, P. de Coubertin, H. de Baillet-Latour, S. J. Edström, A. Brundage, 

M. Killanin, J. A. Samaranch, J. Rogge, T. Bach 

 



8. Založenie MOV si vo svete i u nás pripomíname akciou pod názvom Beh 

olympijského dňa. V ktorý deň sa táto aktivita spravidla koná? 

a) Počas celého kalendárneho roku 

b) Každoročne 23. júna 

c) V čase pred začiatkom olympijských hier, resp. zimných olympijských hier 

 

9. 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  

 

10. Kto je autorom textu a hudby Olympijskej hymny, akej národnosti sú autori a kde sa 

táto skladba hrala po prvýkrát?  

a) Autormi sú Francúzi mních Dideron a P. de Coubertin a prvýkrát sa hrala v roku 

1900 na olympijských hrách v Paríži 

b) Autormi sú Angličania  mních J. Connoly a M. Dexter a prvýkrát sa hrala v roku 

1908 na olympijských hrách v Londýne 

c) Kostis Palamas a Spyros Samaras, sú to Gréci a po prvýkrát sa hrala ako 

slávnostná kantáta pri otvorení OH v Aténach 1986  
 

11. VI. olympijský kongres, ktorý sa konal v Paríži v roku 1914, schválil jeden 

z olympijských symbolov. Ktorý to je a čo znamená? 

a) Je to vlajka s piatimi kruhmi, ktoré znamenajú jednotu piatich kontinentov 

a stretnutie športovcov z celého sveta 

b) Je to päť kruhov, ktoré znamenajú jednotu piatich kontinentov a stretnutie 

športovcov z celého sveta 

c) Je to rôznofarebná vlajka s piatimi kruhmi, ktoré znamenajú jednotu piatich 

kontinentov  

 

12. V ktorom meste, na ktorom mieste, kto  a ako sa zapaľuje olympijský oheň?   

a) V Olympii na priestranstve pred ruinami Hérinho chrámu, zapaľujú ho 

herečky oblečené za kňažné bohyne Héry a oheň zapaľujú pomocou 

slnečných lúčov a parabolického zrkadla  

b) V mieste konania olympijských hier, zapaľujú ho herečky oblečené za kňažné 

bohyne Héry a oheň zapaľujú pomocou slnečných lúčov a parabolického zrkadla 

c) V Olympii na priestranstve pred ruinami Diovho chrámu chrámu, zapaľujú ho 

zástupcovia krajiny, v ktorej sa budú konať olympijské hry a oheň zapaľujú 

pomocou slnečných lúčov a parabolického zrkadla    5 b 

 

13. Odkiaľ pochádza prvý bežec olympijskej štafety s olympijským ohňom a čo nesie vo 

svojej druhej  ruke a prečo?   

a) Prvý bežec pochádza z krajiny, v ktorej sa konajú OH. V druhej ruke nesie 

vavrínovú ratolesť ako symbol odkazu na antické OH, kde boli víťazi dekorovaní 

vencom z olivových ratolestí 



b) Prvý bežec pochádza z Grécka. V druhej ruke nesie olivovú ratolesť ako 

symbol odkazu na antické OH, kde boli víťazi dekorovaní vencom 

z olivových ratolestí 

c) Prvý bežec pochádza z Grécka. V druhej ruke nesie vlajku krajiny, v ktorej sa 

budú konať OH  

 
 

 


