
OLIMPIAI TOTÓ 

 

 

1. Melyik ókori államban rendezték az első olimpiát? 

 

1. Görögország 

2. Róma 

3. Kína 

 

 

2. Kizárólag kik vehettek részt az ókori olimpiai játékon? 

 

1. görögül beszélő férfiak 

2. athéni és spártai szabad polgárok 

3. 16. életévüket betöltött görög férfiak 

  

 

3. Ki volt az első magyar olimpiai bajnok, aki a 100 méteres és az 1200 

méteres úszószámot is megnyerte a pireuszi öböl jéghideg vizében? 

 

1. Darnyi Tamás 

2. Hajós Alfréd 

3. Weiss Manfréd 

 

 

 

4. 1920-ban egy másik város helyett a belgiumi Antwerpen adott otthont a 

játékoknak? Melyik város kapta volna meg a játékok rendezési jogát? 

 

1. Budapest 

2. Bukarest 

3. Belgrád 

 

 

 

5. Melyik olimpia hozta minden idők legeredményesebb magyar szereplését, 

ahol a magyar küldöttség 16 arany-, 10 ezüst- és 16 bronzérmet szerzett? 

 

1. Barcelona 

2. Szöul 

3. Helsinki 

 

 



6. Melyik sportágban szerzett 3 aranyérmet Papp László? 

 

1. birkózás 

2. evezés 

3. ökölvívás 

 

 

7. Egy kardvívónk az 1932. évi nyári olimpián szerepelt először, és ettől 

kezdve 1960-ig minden olimpián tagja volt a bajnokságot nyerő magyar 

kardcsapatnak. Hét aranyérmével máig a legeredményesebb magyar 

olimpikon. Ki ő? 

 

1. Gerevich Aladár 

2. Kárpáti Rudolf 

3. Kovács Pál 

 

 

8. Milyen sajnálatos eseményről marad emlékezetes az 1980-ban és az 1984-

ben rendezett két olimpia? 

 

1. politikai okokból számos ország nem vett részt a játékokon 

2. ekkor történtek az első halálos kimenetelű doppingesetek 

3. a Fekete Szeptember nevű terrorszervezet összesen 11 izraeli 

sportolót ölt meg a két olimpia alatt. 

 

 

9. Melyik versenyző nyerte a legtöbb aranyérmet egyetlen játékokon? 

 

1. Kristin Otto 

2. Mark Spitz 

3. Michael Phelps 

 

 

 

10.  Melyik olimpiai bajnokunk látogatott el néhány éve iskolánkba és tartott 

egy remek hangulatú közönségtalálkozót? 

 

1. Csollány Szilveszter 

2. Berki Krisztián 

3. Magyar Zoltán 

 

 



11.  Milyen eseményre kerül sor Rio de Janeiroban 2016. 09. 07 – 09. 18. 

között? 

 

1. nyári olimpiai játékok 

2. speciális olimpiai játékok 

3. paralimpiai játékok 

 

 

 

12.  Hányadik helyen áll Magyarország a nyári olimpiák országok szerinti 

összesített éremtáblázatán? Írd be, hogy összesen hány érmet szereztünk, 

ebből hány volt arany, ezüst és bronz? 

 

1. Magyarország az 8. 

2. Magyarország az 18. 

3. Magyarország az 28. 

 

a. Összes érmeink száma: 

b. arany: 

c. ezüst: 

d. bronz: 

 

 

 

13.  Mi lesz a XXXI. nyári olimpiai játékok mottója? 

 

1. Egy világ, egy álom 

2. Éld át a szenvedélyt! 

3. Osztozz a szellemben! 

 

 

14.  A játékok hivatalos megnyitóját 2016. augusztus 5-én tartják. A 

legdrágább belépő ára 1400 USD lesz. A megnyitó előtt is rendeznek 

azonban hivatalos sporteseményeket. Milyen sportágban? 

 

1. Ez butaság, a megnyitó előtt nem rendeznek hivatalos versenyeket! 

2. Vitorlázásban, mert az uralkodó szélirány miatt ezeket a 

versenyeket csak más helyszínen és csak lényegesen korábban 

tudják megrendezni! 

3. Labdarúgásban 

 

 



15.  A testnevelés munkaközösségben jelenleg 7 pedagógus dolgozik. 

Gyerekkorában melyik tanár milyen sportágban versenyzett? / Lehet, 

hogy valaki egyáltalán nem versenyzett, lehet, hogy mások több 

sportágban is jeleskedtek. / 

 

Dávid Orsolya -  

Kasza Tamás -  

Kovács Gergely -  

Pap Gyula -  

Pénzes Róbert -  

Túri Kálmán -  

Velkey István -  

 

16.  A tantestületben nagyon sokan sportolnak szabadidejükben. Sorold fel a 

lehető legtöbb tanár esetében, hogy milyen sportágat, mozgásformát űz 

szívesen! 

 

 

 


