
OLYMPIJSKÉ HRY A OLYMPIJSKÉ SYMBOLY

Co znamená olympijské heslo: „Citius, Altius, Fortius“?

Čím a kde se zapaluje olympijský oheň?

1

A

Kdo založil novodobé olympijské hry?

Řek Demetrius Vikélas
Češka Věra Čáslavská
Francouz Pierre de Coubertain
Američan Avery Brundage

C

Co se neděje při zahajovacím ceremoniálu?

vztyčování olympijské vlajky
pronesení slavnostního slibu sportovců
pronesení slavnostního slibu rozhodčích
volba místa konání následujících olympijských her

D

B

OLYMPIJSKÝ
K V Í Z 2



HISTORIE: V tajence se skrývá olympijský ideál – víš, co znamená?2

Nastupují výpravy v rámci závěrečného ceremoniálu
v abecedním pořadí? 
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Který český sportovec se řídil heslem „Když nemůžeš, přidej!“? Emil …4

Jak se jmenuje nejúspěšnější česká gymnastka? Věra …5
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Který český sportovec jako první získal zlatou medaili na olympijských hrách? 
Bedřich … (A víš, v kterém sportu to bylo?)

Jak se jmenuje město, kde se zapaluje olympijský oheň?

Ve kterém městě se konaly první novodobé olympijské hry v roce 1896?

Kde sídlí Mezinárodní olympijský výbor? Ve stejném městě se nachází také Olym-
pijské muzeum.

Kde se konaly zimní olympijské hry s „hokejovým turnajem století“, který vyhráli 
čeští hokejisté?

Jak se nazývá doba starověkého Řecka, ve které se konaly první olympijské hry?

Jak se jmenuje český sportovec, jenž získal jedinou zlatou medaili pro Českou 
republiku na zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City? Aleš … (Byl to 
také první člověk, který právě na těchto olympijských hrách ve své disciplíně 
skočil trojné salto s pěti vruty.)

Jak se jmenuje dějiště olympijských her, kde poprvé startovala výprava samostat-
né České republiky? (Byly to zimní olympijské hry v roce 1994.)

Ve které atletické disciplíně získal Roman Šebrle jedinou zlatou medaili pro 
Českou republiku na olympijských hrách v Aténách 2004? 

Sportovec, jenž vyhrál první českou zlatou medaili na zimních olympijských hrách, 
se jmenoval? Jiří … (Na posledních olympijských hrách byla součástí výbavy pro 
sportovce také čepice, která je po něm pojmenována.) 



SPORTY A SPORTOVCI3

1 Jak se jmenují medailistky v rychlobruslení ze zimních olympijských 
her v Pchjongčchangu?

a) Gabriela Koukalová a Martina Sáblíková
b) Martina Sáblíková a Nikola Sudová
c) Gabriela Capová a Karolína Erbanová
d) Karolína Erbanová a Martina Sáblíková

2 Jaký sport je na obrázku?

a) skeleton
b) saně
c) boby
d) párové skoky



3 Kolik let bylo nejmladší účastnici zimních 
olympijských her 2018 v Pchjongčchangu 
Barboře Havlíčkové?

a) 15 let
b) 17 let
c) 18 let
d) 20 let

4 David Svoboda je olympijským vítězem 
v moderním pětiboji z letních olympij-
ských her v Londýně 2012. Které disci-
plíny patří do tohoto sportu?

a) sprint, skok o tyči, vrh koulí, skok             
    do dálky, 110 m překážek
b) plavání, šerm, jízda na koni, běh,     
    střelba z luku
c) plavání, cyklistika, běh, jízda na   
    kajaku, šerm
d) plavání, šerm, jízda na koni, kombi-       
    novaná disciplína – běh a střelba

5 Barbora Špotáková, jedna z nejlepších 
oštěpařek všech dob, získala několik 
olympijských medailí. Které to byly?

a) 2 stříbrné, 1 bronzová
b) 1 zlatá, 2 stříbrné
c) 2 zlaté, 1 bronzová
d) 1 zlatá, 1 stříbrná, 1 bronzová



OLYMPIJSKÉ HODNOTY A FAIR PLAY4

Nejen ke sportování patří i dodržování pravidel.
Co znamená slovní spojení „fair play“?

frajerská hra
hraj s radostí
pravidelně sportuj
hraj čestně

A

Existuje v České republice nebo ve světě instituce, která sleduje
a oceňuje čestné a příkladné jednání?

Ano, existuje pouze v České republice a je to Český klub fair play.
Ano, existuje v České republice (Český klub fair play) i ve světě

     (International Fair Play Committee).
Ano, existuje jen ve světě a je to Komise pro fair play.
Ne, nic takového neexistuje.

B

Jak by se správně měl zachovat sportovec, který se blíží k cílové
rovince, ale před sebou má soupeře, který minul odbočku do cíle
a vydává se nevědomky na další kolo?

Upozornit soupeře a nechat mu původní náskok.
Upozornit soupeře, ale náskok mu nenechávat, měl být pozornější.
Nechat ho být a využít jeho chyby.
Zastavit se, počkat na něj jedno kolo a v cílové rovince

     ho předběhnout.

C



Na hřišti se stala následující situace: Míč je zahrán do autu
a poslední, kdo se míče dotkl, byl hráč v zeleném dresu.
Rozhodčí si toho ale nevšiml a tuto chybu přisoudil žlutému
hráči. Zelení tak mají vyhazovat z autu. Jak by se měl zachovat
hráč v zeleném dresu? 

Nevšímat si toho a hrát dál, je to přeci chyba rozhodčího.
Vysmát se žlutému týmu, protože zelený tým má nyní

     výhodu, díky chybě rozhodčího.
     Přiznat se rozhodčímu, že on byl ten, kdo se poslední dotkl míče.
     Hrát dál a zákeřněji, rozhodčí totiž nadržuje zelenému týmu.

D

Představ si následující situaci: V průběhu orientačního závodu
se v lese kousek od cíle zraní běžec, který si poraní kotník
a nemůže pokračovat dál. Jsi první, kdo tohoto běžce potká.
Co uděláš?

Nechám ho tam sedět, alespoň porazím o jednoho soupeře více. 
Nechám ho tam, doběhnu do cíle a řeknu to pořadateli. 

     Zastavím u něj, poskytnu mu první pomoc a pomohu mu
     do cíle bez ohledu na vlastní výsledek.
     Zastavím u něj, poskytnu mu první pomoc, ale pak hned
     poběžím dál, aby mě nikdo nepředběhl.

E

Zažil/a jsi někdy chování fair play? Pokud ano, v jaké situaci to bylo?F



DOBROVOLNÉ5

A literární soutěž na téma „Život v olympijské vesnici!“ 

Ať už budeš psát o životě sportovce, dobrovolníka, maskota nebo 
třeba olympijského batohu, užij si tuto vlastní cestu do olympijské 
vesnice. Neboj se snít, představovat si, vytvářet a psát.
Psát můžeš jakýmkoliv stylem a rozsah by měl být maximálně
na 3 strany o velikosti A4.

B fotografická/video soutěž na téma „Olympijské ceremoniály“ 

Každé olympijské hry doprovázejí ceremoniály, jistě si na některé 
vzpomeneš. Pokud na svět často koukáš skrze hledáček fotoapará-
tu, ať už klasického nebo toho v telefonu, vytvoř s kamarády ve 
škole fotografie či video, které budou alespoň jeden olympijský cer-
emoniál zachycovat. Počet fotografií v jedné sérii je maximálně 10. 
Délka konečného a upraveného videa je maximálně 2 minuty. 

Hraj si, tvoř, foť, toč! A sdílej – hlavně radost z tvoření a společné práce!


