
 

Olympijský kvíz – otázky IV. kola 

 

 

„Vynikajúci svetoví športovci“ 
 

 

XXVII. OH - Sydney 2000: 

 

1. V trojici najúspešnejších športovcov z hľadiska počtu získaných medailí boli dvaja 

plavci. Lepšie povedané jeden plavec z Austrálie a jedna plavkyňa z Holandska. Získali 

po dve zlaté a po jednej striebornej medaile. K úspešnému zvládnutiu tejto otázky stačí 

napísať meno jedného z tejto dvojice. 

 

2. Športovec, ktorého meno treba napísať ako odpoveď na našu otázku, je takpovediac 

„zberateľom“ olympijských medailí. Jeho zbierka po Hrách olympiády v Atlante (1996) 

a po Hrách olympiády v Sydney  predstavovala štyri zlaté, dve strieborné a šesť 

bronzových medailí. K menu úspešného olympionika je potrebné pripojiť aj šport, 

v ktorom bol taký úspešný a krajinu, ktorú reprezentoval. 

 

3. V ţenskej tenisovej súťaţi obe víťazstvá – v dvojhre i štvorhre – putovali do jednej 

rodiny zásluhou dvoch známych a úspešných sestier. K uznaniu správnej odpovede 

nestačí však napísať len ich priezvisko, ale aj ich krstné mená.  

 

4. V cyklistických pretekoch na ceste sa zišla mimoriadne silná kokurencia. Vinokurov, 

Ullrich, Armstrong a mnohí ďalší. Prvenstvo v časovke však všetkým „vyfúkol“ ďalší 

Rus, ktorého meno je podstatou tejto otázky.  

 

 

XIX. ZOH – Salt Lake City 2002: 

 

5. Najúspešnejším športovcom v Salt Lake City sa stal Ole Einar Bjorndalen. Získal štyri 

zlaté medaily v športe, ktorý aj z hľadiska Slovenska patrí medzi najúspešnejšie zimné 

športy. V ktorom športe sa preslávil spomínaný športovec? 

 

6. Vo vynikajúcej forme v Salt Lake City sa predstavila chorvátska reprezentantka 

v zjazdovom lyţovaní. Získala tri zlaté a jednu striebornú medailu. Ako sa volá táto 

skvelá športovkyňa? 

 

 

XXVIII. OH - Atény 2004: 

 

7. Za jeden z najväčších výkonom na Hrách olympiády moţno smelo označiť tri po sebe 

nasledujúce olympijské víťazstvá v chôdzi n 50 km –v Atlante, Sydney a Aténach. 

Dosiahol ich atlét, ktorý sa objavil aj na štarte chodeckých pretekov na Slovensku. Ako 

sa volá a z ktorej krajiny pochádza? 

 

8. Atletika je povaţovaná za kráľovnú športov a za kráľa atletiky je povaţovaný desaťboj. 

O to cennejšia je jediná zlatá medaila, ktorú Česká republika získala v atletike 

zásluhou.......................(treba doplniť meno). 



 

9. Najúspešnejším športovcom v Aténach sa stal športovec USA, ktorý získal šesť zlatých 

a dve bronzové medaily. O ktorého športovca ide?  Prezradíme ešte, ţe o štyri roky 

neskôr v Pekingu si svoju medailovú zbierku rozšíril o ďalších šesť zlatých medailí.  

 

XX. ZOH – Turín 2006: 

 

10. Jednou z najmladších olympijských disciplín je rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe. 

Práve z tejto disciplíny vzišiel aj najúspešnejší športovec ZOH 2006. Získal tri zlaté 

a jednu bronzovú medailu. K správnej odpovedi stačí uviesť krajinu, ktorú AHN NJUN-

SOO reprezentoval. 

 

11. Suverenita, s akou doslova deklasoval svojich súperov, bola obdivuhodná. Tlač jeho 

výkon v krasokorčuliarskej aréne komentovala, ţe „ani jedno talianske oko nezostalo 

suché a hala stuhla očarená v zimomravom úţase“. Uţ táto charakteristika výkonu 

športovca avizuje, ţe problém s jeho identifikáciou nebude mať nikto.  

 

XXIX. OH - Peking 2008: 

 

12. Aj keď počtom medailí bol „aţ“ druhý v poradí, predsa  len jeho meno rezonovalo 

v Pekingu snáď najhlasnejšie. Jeho šprint a ľahkosť akú poráţal svojich súperov boli 

akoby z ríše snov: Ako sa volá tento športovec z Jamajky? 

 

13. Jej otec získal gymnastické medaily v Soule v roku 1988 za vtedajší Sovietsky zväz. Ona 

však v Pekingu štartovala v drese USA a v kráľovskej gymnastickej disciplíne – 

viacboji- získala kov najcennejší. Ako sa volá táto vynikajúca gymnastka?  

 

14. Večer ho dekorovali ako olympijského víťaza  a druhé ráno sa zobúdzal ako svetová 

jednotka – po vyše štvorročnom čakaní na poste druhého najlepšieho tenistu planéty. 

Meno tohto – aj v súčasnosti jedného z najlepších - našim lúštiteľom určite nebude robiť 

problémy.  

 

15. V Pekingu sa v atletických súťaţiach zrodilo päť svetových rekordou. O jeden z nich sa 

postarala skokanka o ţrdi výkonom 505 cm. V odpovedi treba uviesť meno atlétky, ktorá 

k zlatu potrebovala dva skoky a k rekordu tri.  Aj to svedčí o jej suverenite.  

 

XXI. ZOH – Vancouver 2010: 

 

16. Nórka Marit Bjorgenová sa stala najúspešnejšou športovkyňou hier.  Získala päť medailí 

– tri zlaté, po jednej striebornej a bronzovej medaile. V akej športovej disciplíne 

štartovala? 

 

17. Zlato z olympiády si tentoraz odniesla aj Česka republika. Ich reprezentantka na 

najvyššom stupienku stupňa víťazov stála dokonca dvakrát, pričom k dvom prvenstvám 

pridala aj jeden „bronz“.  V odpovedi treba uviesť meno úspešnej športovkyne 

a športovú disciplínu, v ktorej vo Vancouveri štartovala.   

 

18. K najzaujímavejším súťaţiam zimných olympijských hier patrí nesporne hokej. Nebolo 

tomu inak ani tentoraz. Ktoré muţstvo sa stalo víťazstvom hokejového turnaja? 

 



19. Kaţdé olympijské hry majú svojich hrdinov. Patrí k nim aj beţkyňa na lyţiach 

Majdičová. Po páde do strţe v rozcvičke pred súťaţou v šprinte si zlomila štyri rebrá 

a prepichla pľúca. Napriek tomu sa postavila na štart a dokonca získala bronzovú 

medailu. Určite uhádnete, z ktorej krajiny táto hrdinská športovkyňa pochádza.  

 

20. Nasledujúce mená majú niečo spoločné. Nie, netreba hádať čo. Sú to úspešní vyznávači 

kráľovnej športov – atletiky, olympijskí víťazi v období do roku 2000. Úloha súťaţiacich 

spočíva v tom, ţe ku kaţdému menu pridajú aj disciplínu, ktorá ku nim patrí. Za úspešnú 

odpoveď sa povaţuje kaţdá s maximálne s tromi omylmi.  

 

Irena Szevinská..........................................Jesse Owens................................................ 

Miloslava Rezková....................................Carl Lewis................................................... 

Marita Kochová..........................................Sergej Bubka............................................... 

Jordana Donkovová...................................Paavo Nurmi............................................... 

Dana Zátopková........................................Michael Johnson......................................... 

Jarmila Kratochvílová................................Emil Zátopek............................................... 

Stefka Kustadivovová...............................Ján Ţelezný.................................................. 

Heike Drechslerová...................................Abebe Bikila................................................ 

Jackie Joynerová – Kerseeová...................Valerij Borzov............................................. 

Robert Beamon..........................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola (adresa):............................... 

 

Trieda:........................................... 

 

Meno autora:................................. 

 

 

 

 

 

Odpovede zasielajte do 15. mája 2012 na adresu: ristova@sass.sk 
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