Питання вікторини „Знавець олімпійського спорту”
1-4 клас.
1. На честь кого проводили античні Олімпійські ігри?
Аполлона - бога світла, музики та поезії.
Посейдона - бога морів.
Зевса - володаря богів та людей.
Діоніса - бога вина та виноробства.
2. Де відбувалися Олімпійські ігри Стародавньої Греції?
В Афінах.
У Спарті.
У селищі Олімпія.
На горі Олімп.
3. У якій грецькій державі проводили Олімпійські ігри?
Аттиці.
Беотії.
Елліді.
Німеї.
4. У якій частині Греції розташоване шановане греками святилище Олімпія?
Острів Крит.
Острів Родос
Півострів Пелопонес.
Острів Ітака.
5. У долині якої річки відбувалися Олімпійські ігри?
Алфей.
Алтей.
Піней.
Ахелоос.
6. Біля підніжжя якої гори проводили стародавні Олімпійські ігри?
Олімп.
Кронос.
Парнас.
Афон.
7. Який рік вважають датою проведення перших Олімпійських ігор Стародавньої Греції?
1206 р. до н.е.
776 р. до н.е.
334 р.
1050 р.
8. Як часто відбувались Олімпійські ігри у Стародавній Греції?
1 раз на два роки.
1 раз на чотири роки.
Кожен рік
Згідно з рішенням жерців храму Зевса.
9. Як довго тривали перші Олімпійські ігри у Стародавній Греції?
1 день.
3 дні.
1 місяць.
5 днів.
10. У якому виді спорту змагалися атлети під час проведення перших Олімпійських ігор?
Біг.
Кулачний бій.
Стрибки.
Кінні перегони
11. Хто мав право на участь в олімпійських змаганнях у Стародавній Греції?
Усі бажаючі.
Громадяни Греції.
Вільнонароджені греки, які не порушували закон.
Заможні греки.

12. Перед початком олімпійських змагань герольд запитував у глядачів, чи знають вони, що-небудь
негативне про атлета. Учасник давньогрецьких Олімпійських ігор, перш за все, мав бути гідним
громадянином, а потім уже спортсменом. Що означали вигуки глядачів ”Axios, Axios, Axios”?
Гідний.
Негідний.
Богоугодний.
Підступний.
13. Як були вдягнені учасники Олімпійських ігор?
У туніки.
У сандалії.
Змагалися оголеними.
У стегнові пов'язки.
14. Яке взуття використовували учасники Олімпійських ігор Стародавньої Греції?
Сандалії.
Ендроміди.
Мокасини.
Виступали босоніж.
15. Де розміщувалися глядачі олімпійських змагань у Стародавній Греції?
На трибунах.
У священному гаю.
На схилах гори Кронос.
На березі річки Алфей.
16. Що таке Олімпіада?
Чотирирічний період між Олімпійськими іграми.
Назва полісу Стародавньої Греції.
Ім’я однієї з дочок бога Зевса, на честь якої відбувалися Олімпійські ігри.
Ім’я доньки Кроноса.
17. Відрізок часу між двома Олімпійськими іграми стародавні греки вважали Олімпійським роком, або
Олімпіадою. Скільки він тривав?
365 днів.
4 календарні роки.
730 днів.
3 календарні роки.
18. Як називають сказання та історії, що прославляють діяння героїв, які боролися з природними або
надприродними стихіями та істотами, жертвували собою заради батьківщини чи своїх ідеалів?
Легенди.
Міфи.
Казки.
Оди.
19. Засновником Олімпійських ігор вважають Геракла. Під яким ім’ям він був відомий у Римі?
Юпітер.
Меркурій.
Марс.
Геркулес.
20. За стародавньою легендою Геракл на честь своєї перемоги над царем Еліди посадив оливковий гай,
який згодом стали вважати священним. Яку назву він мав?
Алтис.
Агора.
Гетсиманський гай.
Орміліум.
21. Один з міфів розповідає, що античному богові вдалося перемогти свого батька Кроноса у боротьбі за
пануванням над світом. На його честь у майбутньому стали проводити Олімпійські ігри. Як звали
античного бога?
Зевс.
Плутон.
Посейдон.
Аполлон.
22. Яке з семи чудес стародавнього світу знаходилося в Олімпії?
Галікарнаський мавзолей.

23.
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Статуя Зевса.
Храм Артеміди.
Статуя бога сонця Геліоса.
Яку довжину мала бігова доріжка стадіону в Олімпії?
192,28 м.
225,28 м.
2000 м.
400,28 м.
Як називали лінію старту на олімпійському стадіоні?
Балдибіс.
Лінеа.
Стартіс.
Стартус.
Що таке ”мета” на стародавньому стадіоні чи іподромі?
Поворотний стовп.
Стартова смуга.
Фінішна стрічка.
Сигнал до старту.
Гармонійний розвиток людини був основою виховання в Стародавній Греції. Чого не вміла людина,
яку Платон називав ”кульгавою”?
Писати і плавати.
Співати та боротися.
Метати спис і малювати.
Бігати та складати вірші.
Який вид змагань був першим на Олімпійських іграх?
Кулачний бій.
Панкратіон.
Гопліподромос
Біг.
Де проводили перші змагання у Стародавній Греції?
На стадіоні.
У гімназії.
У палестрі.
На іподромі.
Якої довжини була мінімальна дистанція бігу на Олімпійських іграх у Стародавній Греції?
1стадій
2 стадія.
400 м.
50 м.
Скільком метрам відповідав забіг на 1 стадій?
400,14 м.
192,27 м.
300,12 м.
500,14 м.
Згідно з легендою Геракл відміряв своїми стопами дистанцію для змагання з бігу на Олімпійських
іграх - 1 стадій. Скількома стопами Геракла вона вимірювалась?
600.
1000
800.
470.
Як фіксували перемогу в забігу на 1 стадій?
У хвилинах.
У годинах.
У секундах.
У пам’яті глядачів.
Яку назву мав забіг на 1 стадій?
Дромос.
Стадіус.
Спринтус.
Зевус.

34. Яку назву мав забіг на 2 стадія?
Діяулос.
Дуалос.
Бідромос.
Дидромос.
35. Як називали забіг на довгу відстань від 7 до 24 стадій?
Доліхос.
Тетрадромос.
Сімстадіус.
Холідос.
36. Яку назву мав забіг у повному озброєнні, що входив до програми Олімпійських ігор?
Гоплітодромос.
Гоплітодохілос.
Екіперодус.
Аресіос.
37. Як називали групу учасників походу до Колхіди, які започаткували один із найскладніших видів
олімпійських змагань - пентатлон?
Акванавти.
Аргонафти.
Космонавти.
Мореплавці.
38. Як звали давньогрецького міфічного героя, який очолив похід за золотим руном?
Геракл.
Ясон.
Орфей.
Одіссей.
39. На якій арені відбувалися борцівські герці?
Посипаній піском.
Укритій килимом.
Вимощеній каменем.
Зробленій з дерева.
40. Чи мали право жінки брати участь в Олімпійських іграх Стародавньої Греції?
Так.
Так, після проведення змагань чоловіків.
Ні.
Так, до проведення змагань чоловіків.
41. Кому з жінок дозволяли бути присутнім на Олімпійських іграх Стародавньої Греції?
Всім жінкам.
Заміжнім жінкам.
Жриці храму богині Деметри.
Жінкам, які вийшли заміж у період проведення попередніх Ігор.
42. Як називали переможців Олімпійських ігор у Греції?
Олімпіоніками.
Елладоніками.
Спортсменами.
Рекордсменами.
43. Як звали першого олімпійського чемпіона?
Коройб.
Ясон.
Геракл.
Одіссей.
44. Чим нагороджували переможців Олімпійських Ігор у Стародавній Греції?
Золотою прикрасою із зображенням Зевса.
Вінком із гілок оливи.
Золотою медаллю.
Вінком із гілок лавра.
45. Як звали відомого математика й філософа - переможця Олімпійських ігор?
Піфагор.
Платон.
Арістотель.

Овідій.
46. Кого вважають засновником сучасного олімпійського руху?
Роберта Довера.
Вільяма Брукса.
П’єра де Кубертена.
Анрі-Мартіна Дідона.
47. Який орган створено на Конгресі відродження Олімпійських ігор?
Союз атлетів.
Олімпійська рада.
Міжнародний олімпійський комітет.
Союз атлетичних товариств.
48. Який основоположний документ МОК прийняли на конгресі?
Устав.
Конституцію.
Хартію.
Постанову.
49. Кого учасники Конгресу обрали першим президентом МОК?
П'єра де Кубертена.
Ернеста Калло.
Деметріуса Вікеласа.
Чарлза Герберта.
50. Якого року були проведено перші Олімпійські ігри сучасності?
776 р.
1896р.
1900 р.
1924 р.
51. Де відбувалися І Міжнародні Олімпійські ігри сучасності?
В Афінах (Греція).
У Римі (Італія).
У Парижі (Франція).
У Стокгольмі (Швеція).
52. Де відбулися І Юнацькі Олімпійські ігри?
У Сінгапурі.
У Ріо-де-Жанейро.
У Лондоні.
У Куала-Лумпурі.
53. Як звучить олімпійське гасло?
”Швидше, вище, сильніше”.
”У здоровому тілі - здоровий дух”.
”Вище, сильніше, швидше .”
”Головне не перемога, а участь”.
54. Що зображено на олімпійському прапорі?
Голуб миру.
Олімпійські кільця.
Олімпійський факел.
Вінок із гілок оливи.
55. Кожного високосного року біля вівтаря поблизу храму Гери від сонячних променів спалахує полум'я олімпійський вогонь. Де його запалюють?
В Олімпії.
В Афінах.
У Дельфах.
У Спарті.
56. Біля підніжжя якої гори запалюють олімпійський вогонь сучасних Ігор?
Кронос.
Олімп.
Парнас.
Афон.
57. Як запалюють олімпійський вогонь?
Від вічно палаючого вогню в храмі Зевса.
Від іскри, отриманої під час тертя священних каменів.
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Від дзеркала, що фокусує сонячні промені.
Від вогню, що палає у вівтарі храму Гери.
Який предмет використовують в олімпійській естафеті під час передавання вогню?
Античну амфору.
Смолоскип.
Олімпійський кубок.
Античну лампаду.
Що промовляють спортсмени та судді на церемонії відкриття олімпійських змагань?
Молитву.
Клятву вірності Батьківщині.
Заклинання.
Олімпійську клятву.
Спортсмени якої країни йдуть першими в колоні учасників під час церемонії відкриття Олімпійських
ігор?
Франції.
Відповідно до жеребкування.
Країни-організатора Олімпійських ігор.
Греції.
Де мешкають спортсмени під час проведення Олімпійських ігор?
В олімпійському таборі.
В олімпійському селищі.
В олімпійському готелі.
В олімпійських мотелях.
Кому належить верховна влада в олімпійському русі?
Міжнародній олімпійській академії.
Асамблеї національних олімпійських комітетів.
Міжнародному олімпійському комітету.
Міжнародній асоціації спортивних комітетів.
Чи проводили Олімпійські ігри у роки Першої та Другої світових війн?
Так
Так, з окремих видів спорту.
Ні.
Тільки з літніх видів спорту.
Давні китайці називали цю гру ”юй-мао-цу”, що в перекладі означає ”м'яч з пір'ям”. Про яку
спортивну гру йдеться?
Волейбол.
Крикет
Теніс.
Бадбінтон.
Який видатний баскетболіст володіє титулами ”Легенда баскетболу”, ”Кращий гравець ХХ століття”?
Ларі Берд.
Шакіл О'Ніл.
Майкл Джордан.
Меджик Джонсон.
У якій спортивній грі чоловіки використовують м'яч і биту?
Бейсбол.
Гольф.
Хокей на траві.
Сквош.
Якими жестами рефері сповіщає про перемогу одного із боксерів?
Піднімає руку переможця.
Вказує рукою в бік переможця.
Піднімає боксера, що втратив рівновагу.
Пропонує боксерам потиснути руки один одному.
Як називають спортивне взуття важкоатлета?
Кросівки.
Бутси.
Туфлі.
Штангетки.

69. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому майданчику під час ігри у
волейбол?
8
5
6
7
70. Чим відрізняється м'яч для гри у волейбол для жінок і чоловіків?
За кольором.
За вагою.
Нічим.
За формою.
71. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому майданчику під час гри у
пляжний волейбол?
4
2
3
6
72. Який із предметів є спортивним снарядом у гімнастиці художній?
Диск.
Булава.
Колода
Жердина.
73. Що означає в перекладі з японської мови ”дзюдо”?
”Гнучкий шлях”.
”Дорога в майбутнє”.
”Шлях до перемоги”.
”Крок до вічності”.
74. Який вид спорту називають ”королевою спорту”?
Гімнастику художню.
Гімнастику.
Легку атлетику.
Плавання.
75. Який вид спортивних змагань не входить до олімпійської програми з легкої атлетики?
Метання списа.
Десятиборство.
Бар'єрний біг.
Стрибки в довжину з місця.
76. Який предмет спортсмени передають один одному під час легкоатлетичної естафети?
Естафетний прапорець.
Естафетний ключ.
Естафетну палицю.
Естафетний смолоскип.
77. У програмі сучасних Олімпійських ігор проводять змагання з бігу на дистанцію 42 км 195 м. Як
називається цей вид бігу?
Біг з перешкодами.
Бар'єрний біг.
Марафонський біг.
Кросовий біг.
78. Який спосіб плавання в перекладі з англійської мови означає ”метелик”?
Кроль на спині.
Кроль на грудях.
Брас.
Батерфляй
79. Руки якого способу плавання нагадують рухи жабеняти?
Вільний стиль.
Кроль на спині.
Брас.
Батерфляй.
80. Визначте вид спорту в якому на Олімпійських іграх змагаються тільки жінки?
Гімнастика спортивна.

81.

82.

83.

84.

85.
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89.

90.

91.

Синхронне плавання.
Акробатика.
Стрибки у воду.
У якому виді спорту використовують найлегший м'яч?
Теніс.
Гольф.
Крикет.
Теніс настільний.
У якій країні виникло тхеквондо?
У Кореї.
У Японії.
У Китаї.
У Єгипті.
Що таке керлінг?
Швидкісний спуск по льодовому жолобу на одно- та двомісних санях.
Гонки по замкненому колу на ковзанах.
Гра в кеглі на льоду.
Швидкісний спуск по льодяній трасі на дво- та чотирьохмісних санях-бобах.
Як називають лижі, призначені для лижних гонок?
Прогулянкові.
Бігові.
Слаломні.
Туристичні.
Як називають найпростіший спосіб гальмування на лижах?
”Плугом”.
”Упором”.
”Боковим ковзанням”.
”Падінням”.
Санний спорт - це швидкісний спуск по спеціально обладнаній льодовій трасі на санях. Чим обладнані
такі санчата?
Кермом, гальмом.
Гальмами.
Кермом.
Нічим.
Які засоби потрібні для проведення спортивної гри хокей на льоду?
Ключка і м'яч.
Ключка і біта.
Ключка і шайба.
Ключка і волан.
На які відрізки часу поділяють спортивну гру хокей на льоду?
Період.
Тайм.
Сет.
Раунд
Кому з українських спортсменок присвоєно звання найкращої гандболістки ХХ ст.?
Зінаїді Турчиній.
Тетяні Макарець.
Людмилі Панчук.
Ользі Зубаревій.
Назвіть ім'я та прізвище українського спортсмена, який зійшов на найвищу сходинку олімпійського
п'єдесталу пошани 1988 р., 35-разового рекордсмену світу, багаторазового чемпіона світу та Європи.
Сергій Бубка
Юрій Прохоренко.
Геннадій Близнецов.
Валерій Брумель.
Де і коли вперше замайорів Державний прапор України на церемонії урочистого відкриття
Олімпійських ігор?
1994 р. Ліллехамер.
1996 р. Атланта.
1992 Барселона.

1998 р Нагано.
92. У якому виді спорту здобуто першу олімпійську нагороду для збірної команди України?
Фігурне катання.
Біатлон.
Лижні перегони.
Шорт-трек.
93. Хто здобув перше олімпійське ”золото” для команди України?
Оксана Баюл.
Сергій Бубка.
Андрій Шевченко.
Яна Клочкова.
94. Українська легкоатлетка здобула на Іграх ХХУІ Олімпіади золоту медаль у змаганнях з потрійного
стрибка. Назвіть ім'я та прізвище спортсменки.
Інна Ласовська.
Сарка Каспаркова.
Інеса Кравець.
Тереза Маринова.
95. Кого з українських спортсменів журналісти з любов'ю називали ”золотою рибкою”?
Світлану Бондаренко.
Марину Юрченю.
Галину Прозуменщикову.
Яну Клочкову.
96. Хто з українських спортсменів-чоловіків завоював золоту медаль у змаганнях з боротьби вільної на
Олімпійських іграх в Афінах 2004 р.?
Ельбрус Тадеєв.
Заза Зазіров.
В'ячеслав Олійник.
Євген Буслович.
97. Вільна боротьба на Олімпійських іграх була прерогативою чоловіків. 2004 р. до програми Ігор уперше
увійшли змагання з цього виду спорту серед жінок.
Хто з українських спортсменок здобув перше олімпійське ”золото” з боротьби вільної?
Ірині Мерлені.
Тетяна Лазарева.
Тетяна Камарницька.
Інеса Ребар.
98. Кого з українських спортсменів-медалістів визнано найтехнічнішим боксером Ігор ХХІХ Олімпіади в
Пекіні?
Василя Ломаченка.
Сергія Данильченка.
Сергія Доценка.
Андрія Котельника.
99. Хто відповідає за розвиток олімпійського руху в Україні?
Верховна Рада України.
Національний олімпійський комітет України.
Рада національної безпеки та оборони.
Кабінет Міністрів України.
100. Якого року створено Національний олімпійський комітет України?
1991 р.
1992 р.
1990 р.
1994 р.
101. Кого обрано першим президентом Національного олімпійського комітету України?
Валерія Борзова.
Леоніда Кравчука.
Івана Федоренка.
Валерія Лобановського.
102. З 2005 р. Національний олімпійський комітет України очолює шестиразовий чемпіон світу, 35разовий рекордсмен світу, олімпійський чемпіон, Герой України. Назвіть його ім'я та прізвище.
Віталій Кличко.
Валерій Борзов.

Сергій Бубка.
Олександр Волков.
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Питання вікторини „Знавець олімпійського спорту”
5-9 клас.
Що являли собою Олімпійські ігри у стародавній Греції?
Панеллінські ігри на честь Зевса Олімпійського, які відбувалися один раз на чотири роки в стародавньому
святилищі Олімпія.
Змагання Олімпійських богів з метою визначення наймудрішого, найвпливовішого, найрозумнішогою
Панеллінські ігри,які відбувалися один раз на два роки на честь бога Зевса біля підніжжя гори Олімп.
Панеллінські ігри , що відбувалися один раз на чотири роки в святилищі Олімпія з метою визначення
найвпливовішого міста-поліса Стародавньої Греції.
На честь кого проводили античні Олімпійські ігри?
Аполлона-бога світла, музики та поезії.
Посейдона-бога морів.
Зевса-володаря богів та людей.
Діоніса-бога вина та виноробства.
Де відбувалися Олімпійські ігри Стародавньої Греції?
В Афінах.
У Спарті.
У селищі Олімпія.
На горі Олімп.
У якій грецькій державі проводили Олімпійські ігри?
Аттиці.
Беотії.
Елліді.
Німеї.
У якій частині Греції розташоване шановане греками святилище Олімпія?
Острів Крит.
Острів Родос
Півострів Пелопонес.
Острів Ітака.
У долині якої річки відбувалися Олімпійські ігри?
Алфей.
Алтей.
Піней.
Ахелоос.
Біля підніжжя якої гори проводили стародавні Олімпійські ігри?
Олімп.
Кронос.
Парнас.
Афон.
Який рік вважають датою проведення перших Олімпійських ігор Стародавньої Греції?
1206 р. до н.е.
776 р. до н.е.
334 р.
1050 р.
Як часто відбувались Олімпійські ігри у Стародавній Греції?
1 раз на два роки.
1 раз на чотири роки.
Кожен рік

Згідно з рішенням жреців храму Зевса.
10. Як довго тривали перші Олімпійські ігри у Стародавній Греції?
1 день.
3 дні.
1 місяць.
5 днів.
11. У якому виді спорту змагалися атлети під час проведення перших Олімпійських ігор?
Біг.
Кулачний бій.
Стрибки.
Кінні перегони
12. Хто мав право на участь в олімпійських змаганнях у Стародавній Греції?
Усі бажаючі.
Громадяни Греції.
Вільнонароджені греки, які не порушували закон.
Заможні греки.
13. Перед початком олімпійських змагань герольд запитував у глядачів, чи знають вони, що-небудь негативне
про атлета. Учасник давньогрецьких Олімпійських ігор, перш за все, мав бути гідним громадянином, а
потім уже спортсменом. Що означали вигуки глядачів ”Axios, Axios, Axios”?
Гідний.
Негідний.
Богоугодний.
Підступний.
14. До 720 р. до н. е. стегнові пов'язки були спортивною формою атлетів. Сказання свідчить, що під час
змагань з бігу на іграх 15-ї Олімпіади з атлета спала стегнова пов'язка, або він сам її скинув, щоб
полегшити біг. З того часу атлети почали змагатися оголеними. Як звали цього олімпіоніка?
Орсиппос.
Піфагор.
Діоклес.
Акантос.
15. Як були вдягнені учасники Олімпійських ігор?
У туніки.
У сандалії.
Змагалися оголеними.
У стегнові пов'язки.
16. Яке взуття використовували учасники Олімпійських ігор Стародавньої Греції?
Сандалії.
Ендроміди.
Мокасини.
Виступали босоніж.
17. Як називали в Стародавній Греції суддів олімпійських змагань?
Елладоники.
Герольди.
Олімпіоніки.
Оракули.
18. Скільки суддів обслуговували Олімпійські ігри в період їхнього розвитку?
10.
12
5
7
19. Скільки часу навчалися в Елліді обрані судді (елладоніки) перш ніж починали виконувати свої обов'язки в
Олімпії?
10 днів.
Тиждень.
10 місяців.
1 місяць.
20. Хто з учасників Олімпійських ігор Стародавньої Греції перед початком змагань давав клятву Зевсові
Олімпійському, що не допустить нечесних прийомів боротьби і буде дотримуватись регламенту змагань?
Атлети, судді, тренери.
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Атлети.
Судді, атлети.
Глядачі.
Спеціальні посланці сповіщали правителям давньогрецьких міст-держав точний час початку проведення
Олімпійських ігор та оголошували період загального миру. Як називають цих посланців?
Спондофори.
Оракули.
Елладоники.
Сибіли.
За який термін до початку Олімпійських ігор посланці сповіщали дату початку святкувань?
За 1 рік.
За 2 роки.
За 1 місяць.
За 3 роки.
У давнину Олімпійські ігри вважали національним святом та оголошували днями загального миру. Війни
зупиняли, ніхто не мав права застосовувати зброю і навіть вносити її на територію Еліди. Олімпійське
перемир’я уклали й записали царі Спарти, Еліди та Піси - Лікург, Іфіт та Клейстен. Воно тривало стільки,
скільки було необхідно часу для прибуття в Олімпію, підготовки атлетів до Ігор, участі у змаганнях та
повернення додому. Скільки часу тривав період священного перемир’я під час проведення стародавніх
Олімпійських ігор?
1 місяць.
3 місяці.
6 місяців.
11 місяців.
Яку назву мала традиція, за якою всім містам-державам заборонялося вести війни в період проведення
Олімпійських ігор?
Екехірія.
Хартія.
Мактуб.
Заповіт.
Де розміщувалися глядачі олімпійських змагань у Стародавній Греції?
На трибунах.
У священному гаю.
На схилах гори Кронос.
На березі річки Алфей.
Скільки глядачів мали змогу спостерігати олімпійські змагання в Стародавній Греції?
45000.
10000.
5000.
2000.
Стародавні греки не мали календаря. Ведучі літочислення, вони повинні були встановити відправну точку.
За давньогрецьким істориком відлік часу греки почали вести за Олімпіадами - найвизначнішими подіями
мирного життя. Як звали давньогрецького історика, який увів точку відліку часу за Олімпіадами?
Тімей.
Гіппій.
Геродот.
Ератосфен.
Що таке Олімпіада?
Чотирирічний період між Олімпійськими іграми.
Назва полісу Стародавньої Греції.
Ім’я однієї з дочок бога Зевса, на честь якої відбувалися Олімпійські ігри.
Ім’я доньки Кроноса.
Відрізок часу між двома Олімпійськими іграми стародавні греки вважали Олімпійським роком, або
Олімпіадою. Скільки він тривав?
365 днів.
4 календарні роки.
730 днів.
3 календарні роки.
Як називають сказання та історії, що прославляють діяння героїв, які боролися з природними або
надприродними стихіями та істотами, жертвували собою заради батьківщини чи своїх ідеалів?
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Легенди.
Міфи.
Казки.
Оди.
В одній із од давньогрецького поета Піндара йдеться про те, що започаткування Олімпійських ігор
пов’язане з іменем героя - сина Зевса, який після очищення стаєнь Авгія, а потім і перемоги над самим
царем Еліди, указав місце, де мало відбуватися свято на честь його батька - перші Олімпійські ігри. Як
звали героя?
Прометей.
Геракл.
Пелопс.
Антей.
Засновником Олімпійських ігор вважають Геракла. Під яким ім’ям він був відомий у Римі?
Юпітер.
Меркурій.
Марс.
Геркулес.
За стародавньою легендою Геракл на честь своєї перемоги над царем Еліди посадив оливковий гай, який
згодом стали вважати священним. Яку назву він мав?
Алтис.
Агора.
Гетсиманський гай.
Орміліум.
Один з міфів розповідає, що античному богові вдалося перемогти свого батька Кроноса у боротьбі за
пануванням над світом. На його честь у майбутньому стали проводити Олімпійські ігри. Як звали
античного бога?
Зевс.
Плутон.
Посейдон.
Аполлон.
Текст встановлення священного перемир’я між грецькими містами-полісами Спартою, Пісою та Елідою
викладено на бронзовому диску, який зберігався в Олімпії. Яку назву він має?
Диск священного перемир’я.
Диск Лікурга.
Диск Іфіта.
Диск Клейстена.
Яке з семи чудес стародавнього світу знаходилося в Олімпії?
Галікарнаський мавзолей.
Статуя Зевса.
Храм Артеміди.
Статуя бога сонця Геліоса.
Статую Зевса Олімпійського виготовили із цінних порід дерева, слонової кістки, золота, коштовного
каміння, вона мала висоту 17 м та вражала своєю величчю. Як звали давньогрецького скульптора, який
створив це диво?
Фідій.
Поліклет.
Пракситель.
Лісіпп.
Яку довжину мала бігова доріжка стадіону в Олімпії?
192,28 м.
225,28 м.
2000 м.
400,28 м.
Скільки атлетів брали участь у одному забігу на олімпійському стадіоні?
7
20
6
16
Як називали лінію старту на олімпійському стадіоні?
Балдибіс.
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Лінеа.
Стартіс.
Стартус.
Як називали місце, розташовувалися елладоники (судді) олімпійських змагань?
Рострум.
Президіум.
Подіум
Секреторіум.
Серед спортивних споруд Олімпії був іподром. Змагання з якого виду спорту проводили на іподромі?
Кінні змагання та змагання на мулах.
Перегони на віслюках.
Біг в озброєнні.
Смолоскипова естафета.
Відомо, що давньогрецький стадіон мав прямокутну форму. Яку форму мав стародавній іподром?
Овал.
Трикутник.
Коло.
Прямокутник з однією заокругленою стороною.
Яку довжину мав іподром в Олімпії?
770 м.
400 м.
1000 м.
330 м.
Що таке ”мета” на стародавньому стадіоні чи іподромі?
Поворотний стовп.
Стартова смуга.
Фінішна стрічка.
Сигнал до старту.
Як називали головний принцип життєдіяльності давніх греків?
Законослухняність.
Агоністика.
Винахідливість.
Вірність.
Гармонійний розвиток людини був основою виховання в Стародавній Греції. Чого не вміла людина, яку
Платон називав ”кульгавою”?
Писати і плавати.
Співати та боротися.
Метати спис і малювати.
Бігати та складати вірші.
Як називали заклад, у якому розпочиналося навчання і виховання хлопчиків у Стародавній Греції?
Палестра.
Дитячий садок.
Школа.
Гімназій.
Яку назву мав навчальний заклад, де продовжували навчання хлопці після досягнення 15-літнього віку?
Коледж.
Гімнасій.
Колегіум.
Ліцей.
Як називали навчальний заклад, де юнаки продовжували навчання з 18 до 20 років як майбутні воїни?
Ефебія.
Юніорій.
Інфантерія.
Кадеферій.
Кого стародавні греки називали періодоніками?
Переможців усіх чотирьох панеллінських ігор(Істмійських, Піфійських, Немейських та Олімпійських).
Переможців Панафінських змагань.
Дітей, які народилися в період підготовки до Олімпійських ігор.
Дітей, які народилися в період проведення Олімпійських ігор.
Який вид змагань був першим на Олімпійських іграх?

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Кулачний бій.
Панкратіон.
Гопліподромос
Біг.
Де проводили перші змагання у Стародавній Греції?
На стадіоні.
У гімназії.
У палестрі.
На іподромі.
Якої довжини була мінімальна дистанція бігу на Олімпійських іграх у Стародавній Греції?
1стадій
2 стадія.
400 м.
50 м.
Скільком метрам відповідав забіг на 1 стадій?
400,14 м.
192,27 м.
300,12 м.
500,14 м.
Згідно з легендою Геракл відміряв своїми стопами дистанцію для змагання з бігу на Олімпійських іграх 1 стадій. Скількома стопами Геракла вона вимірювалась?
600.
1000
800.
470.
Як фіксували перемогу в забігу на 1 стадій?
У хвилинах.
У годинах.
У секундах.
У пам’яті глядачів.
Яку назву мав забіг на 1 стадій?
Дромос.
Стадіус.
Спринтус.
Зевус.
Яку назву мав забіг на 2 стадія?
Діяулос.
Дуалос.
Бідромос.
Дидромос.
Як називали забіг на довгу відстань від 7 до 24 стадій?
Доліхос.
Тетрадромос.
Сімстадіус.
Холідос.
Яку назву мав забіг у повному озброєнні, що входив до програми Олімпійських ігор?
Гоплітодромос.
Гоплітодохілос.
Екіперодус.
Аресіос.
Протягом скількох Ігор Олімпіад атлети змагались лише з бігу на один стадій?
Тринадцяти.
Шести.
Двох.
Восьми.
Як називали групу учасників походу до Колхіди, які започаткували один із найскладніших видів
олімпійських змагань - пентатлон?
Акванавти.
Аргонафти.
Космонавти.

Мореплавці.
64. Як звали давньогрецького міфічного героя, який очолив похід за золотим руном?
Геракл.
Ясон.
Орфей.
Одіссей.
65. Починаючи з 33-ї Олімпіади до програми Ігор уводять панкратіон. Що поєднує цей вид спорту?
Боротьбу з кулачним боєм.
Боротьбу з бігом.
Стрибки у довжину з бігом.
Метання списа і диска.
66. Який вид спорту ніколи не входив до програми Олімпійських ігор Стародавньої Греції?
Боротьба.
Метання списа.
Плавання.
Біг.
67. На якій арені відбувалися борцівські герці?
Посипаній піском.
Укритій килимом.
Вимощеній каменем.
Зробленій з дерева.
68. У випадку, якщо перемога у борцівському герці діставалася легко, стародавні греки казали:”Він переміг,
навіть не … ”. Які слова закінчували фразу?
Спітнівши.
Почервонівши.
Вкрившись пилом.
Напружуючись.
69. Який вид змагань давньогрецький історик Плутарх називав найвправнішим і наймудрішим?
Боротьбу.
Кулачний бій.
Пентатлон.
Перегони.
70. На яких тваринах, окрім коней, проводили змагання на Іграх античних Олімпіад?
На мулах.
На коровах.
На верблюдах.
На віслюках.
71. Чи входив до програми Олімпійських ігор Стародавньої Греції естафетний біг з факелом?
Так.
Ні.
Так, як ритуал відкриття Ігор.
Так, з нагоди вшанування переможців.
72. Чи входили до програми Олімпійських ігор Стародавньої Греції змагання юнаків?
Так, починаючи з 632 р. до н. е.
Так, за умови, що вони належали до сімей елладоників
Ні.
Так, за умови, що вони належали до сімей олімпіоніків.
73. Чи мали право жінки брати участь в Олімпійських іграх Стародавньої Греції?
Так.
Так, після проведення змагань чоловіків.
Ні.
Так, до проведення змагань чоловіків.
74. Кому з жінок дозволяли бути присутнім на Олімпійських іграх Стародавньої Греції?
Всім жінкам.
Заміжнім жінкам.
Жриці храму богині Деметри.
Жінкам, які вийшли заміж у період проведення попередніх Ігор.
75. Жінкам дозволяли спостерігати за подіями, що відбувалися в Олімпії, тільки з пагорбів Типая та Лапута,
розташованих на лівому березі річки Алфей. Що чекало на жінку, яка порушила кордон священного
Алтиса?

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Штраф 500 драхм.
Страта через скидання зі скелі гори Типай у прірву.
Рабство.
Ув’язнення на 10 років.
За свідченнями давньогрецького літописця Павсанія, лише одна жінка потрапила на олімпійський стадіон
і уникла страти. Як її ім’я?
Калліпатера.
Ференіка.
Патриція.
Ірида.
Стародавні греки приділяли велику увагу фізичній досконалості жінок. Спеціально для них
організовувались кожні чотири роки Ігри для жінок. Яку назву мали ці Ігри?
Дельфійські.
Ігри Гери.
Олімпійські ігри для жінок.
Ігри Афродіти.
Які види змагань входили до програми ігор Гери?
Біг.
Стрибки.
Скачки.
Метання.
У якому одязі виступали учасниці ігор Гери?
У хітоні трохи вище колін, з оголеним правим плечем.
Оголені.
У сандаліях і стегновій пов’язці.
У сандаліях та пов’язці для волосся.
Де проводили змагання з бігу на Іграх Гери?
На олімпійському стадіоні.
На іподромі.
На Герейському стадіоні.
На спеціальній доріжці, що веде до Алтиса.
Чи дозволяли чоловікам бути присутніми на Іграх Гери?
Дозволяли.
Не дозволяли.
Дозволяли одруженим чоловікам.
Дозволяли юнакам до 18 років.
Що отримували в нагороду переможниці Ігор Гери?
Вінок з гілок оливи і частину туші жертовної корови.
Вінок з гілок оливи і банку меду.
Вінок з гілок оливи і глечик оливової оливи.
Вінок з гілок оливи і корзину винограду.
Скільки жінок були розпорядницями Ігор Гери?
16
14
8
10
Кого нагороджували на олімпійських змаганнях?
Переможців.
Учасників, які посіли перше та друге місця.
Фіналістів.
Учасників, які посіли перше, друге третє місця.
Як називали переможців Олімпійських ігор у Греції?
Олімпіоніками.
Елладоніками.
Спортсменами.
Рекордсменами.
Як звали першого олімпійського чемпіона?
Коройб.
Ясон.
Геракл.

Одіссей.
87. Чим нагороджували переможців Олімпійських Ігор у Стародавній Греції?
Золотою прикрасою із зображенням Зевса.
Вінком із гілок оливи.
Золотою медаллю.
Вінком із гілок лавра.
88. Як греки тлумачили перемогу на Олімпійських іграх?
Знак доброї прихильності богів до атлета та міста, звідки він родом.
Результат плідної підготовки до змагань спортсмена та тренера.
Спадковий фактор.
Прогнозований результат за вірну службу під час війн.
89. Перемога в цьому виді змагань була особливо почесною у стародавніх греків. Про який вид змагань
йдеться?
Боротьба.
Дромос (біг на 1 стадій).
Панкратіон
Пентатлон.
90. Як звали відомого математика й філософа - переможця Олімпійських ігор?
Піфагор.
Платон.
Арістотель.
Овідій.
91. У якому виді спорту Піфагор переміг на олімпійських змаганнях?
Біг.
Пентатлон.
Кулачні бої.
Перегони на колісницях.
92. Як довго мав готуватися атлет, щоб його допустили до участі в Олімпійських іграх?
Не менше 10 місяців на батьківщині та 1 місяць у визначеному місті.
4 роки.
Протягом року у 12 різних полісах Греції.
Атлет не мав права тренуватися до початку Олімпійських ігор.
93. Для відновлювання атлети використовували теплі ванни і лазні. Що ще давало змогу відновити силу
спортсменів?
Прогулянки на свіжому повітрі.
Дієта.
Масаж.
Тривалі танці.
94. Кого вважають засновником сучасного олімпійського руху?
Роберта Довера.
Вільяма Брукса.
П’єра де Кубертена.
Анрі-Мартіна Дідона.
95. Де й коли було прийняте рішення про відродження Олімпійських ігор?
У Парижі (Франція), 23 червня 1994 р.
В Афінах (Греція), 23 вересня 1896 р.
У Лозанні (Швейцарія), 23 травня 1892 р.
У Москві (Росія), 23 лютого 1812 р.
96. У якому університеті відбувся Міжнародний атлетичний конгрес, на якому ухвалили рішення про
відродження Олімпійських ігор?
У Сорбоні.
У Гарварді.
У Кембріджі.
У Принстоні.
97. Який орган створено на Конгресі відродження Олімпійських ігор?
Союз атлетів.
Олімпійська рада.
Міжнародний олімпійський комітет.
Союз атлетичних товариств.
98. Представників яких континентів не було у складі першого МОК?

Австралії, Північної Америки.
Азії, Африки.
Південної Америки.
Африки, Південної Америки.
99. Який основоположний документ МОК прийняли на конгресі?
Устав.
Конституцію.
Хартію.
Постанову.
100. Кого учасники Конгресу обрали першим президентом МОК?
П'єра де Кубертена.
Ернеста Калло.
Деметріуса Вікеласа.
Чарлза Герберта.
101. Яку посаду обійняв П. де Кубертен у складі першого МОК?
Генерального секретаря.
Декана.
Писаря.
Президента.
102. Якого року були проведено перші Олімпійські ігри сучасності?
776 р.
1896р.
1900 р.
1924 р.
103. Де відбувалися І Міжнародні Олімпійські ігри сучасності?
В Афінах (Греція).
У Римі (Італія).
У Парижі (Франція).
У Стокгольмі (Швеція).
104. Кому дозволили брати участь у І Міжнардних Олімпійських іграх сучасності?
Професійним спортсменам.
Спортсменам-аматорам.
Усім охочим.
Напівпрофесіоналам.
105. Чи увійшли до складу першого МОК представники Російської імперії?
Так.
Ні.
Так, у складі представників Австро-Угорської імперії.
Так, у складі представників Фінляндського князівства.
106. Як звали соратника П'єра де Кубертена, представника Російської імперії, що увійшов до складу
першого МОК?
Петро Лесгафт.
Олексій Бутовській.
Георгій Дюперрон.
Георгій Рібоп'єр.
107. Де відбулися І Юнацькі Олімпійські ігри?
У Сингапурі.
У Ріо-де-Жанейро.
У Лондоні.
У Куала-Лумпурі.
108. Скільки президентів очолювали Міжнародний Олімпійський Комітет за всю його історію?
1
3
5
8
109. Скільки разів може бути переобраним президент МОК?
2
На довічний термін.
3
Необмежено до досягнення ним вікового цензу.

110. Що є метою олімпізму?
Поширення спорту з метою гармонійного розвитку людини. створення мирного суспільства.
Завоювання олімпійської першості.
Участь в Олімпійських іграх.
Проведення олімпійських святкувань.
111. У яке поняття об'єднані взаєморозуміння, дружба, солідарність і чесна гра?
Олімпійська честь.
Олімпійський дух.
Олімпійська поведінка.
Олімпійська гармонія.
112. Як звучить олімпійське гасло?
”Швидше, вище, сильніше”.
”У здоровому тілі - здоровий дух”.
”Вище, сильніше, швидше .”
”Головне не перемога, а участь”.
113. Що символізують олімпійські кільця?
Об'єднання в олімпійському русі п'яти континентів і зустріч атлетів усього світу на Олімпійських іграх.
Країни-засновниці Олімпійських ігор.
Об'єднання найсильніших країн світу.
Національні олімпійські комітети країн - лідерів олімпійського руху.
114. У якій послідовності (за кольорами) розташовані кільця, що уособлюють олімпійський символ?
Синє, чорне та червоне - у верхньому ряду, жовте та зелене - в нижньому.
Зелене, чорне та синє - у верхньому ряду, жовте та червоне - в нижньому.
Біле , чорне та блакитне - у верхньому ряду, жовте та зелене - в нижньому.
Синє, жовте та червоне - у верхньому ряду, чорне та зелене - в нижньому.
115. Хто став автором олімпійського прапора?
П'єр де Кубертен.
Анрі-Мартін Дідон.
Деметріус Вікелас.
Стен Еріксен.
116. Що зображено на олімпійському прапорі?
Голуб миру.
Олімпійські кільця.
Олімпійський факел.
Вінок із гілок оливи.
117. Скільки кольорів на олімпійському прапорі?
5
6
7
8
118. Кожного високосного року біля вівтаря поблизу храму Гери від сонячних променів спалахує полум'я олімпійський вогонь. Де його запалюють?
В Олімпії.
В Афінах.
У Дельфах.
У Спарті.
Біля підніжжя
119. Біля підніжжя якої гори запалюють олімпійський вогонь сучасних Ігор?
Кронос.
Олімп.
Парнас.
Афон.
120. Який вогонь вважають олімпійським?
Вогонь, запалений на Олімпі.
Вогонь, що запалюють на головному майдані країни-організатора Ігор Олімпіади.
Вогонь , запалений у країні-організаторі попередніх Ігор.
Вогонь, запалений в Олімпії під егідою МОК.
121. Як запалюють олімпійський вогонь?
Від вічнопалаючого вогню в храмі Зевса.
Від іскри, отриманої під час тертя священних каменів.

Від дзеркала, що фокусує сонячні промені.
Від вогню, що палає у вівтарі храму Гери.
122. Як довго горить олімпійський вогонь на стадіоні у столиці Олімпійських ігор?
1 день.
До першої церемонії нагородження.
Вічно.
До церемонії закриття Олімпійських ігор.
123. Як доправляють олімпійський вогонь з Олімпії до великої чаші олімпійського стадіону?
Смолоскиповою естафетою.
Перевозять ескортом мотоциклістів, прихованим від людських очей.
Перевозять броньованим автомобілем у лампаді.
Перевозять літаком у капсулі.
124. Кому належить ідея проведення факельної естафети олімпійського вогню?
Професорові Карлу Діємму.
Священикові Анрі-Мартіну Дідону.
П'єру де Кубертену.
Єпископу Пенсильванському.
125. Який предмет використовують в олімпійській естафеті під час передавання вогню?
Античну амфору.
Смолоскип.
Олімпійський кубок.
Античну лампаду.
126. Що супроводжує запалювання олімпійського вогню в головній чаші Олімпійського стадіону?
Святковий салют.
Виконання олімпійського гімну.
Символічне випускання голубів.
Національний гімн країни-організатора Олімпійських ігор.
127. Що промовляють спортсмени та судді на церемонії відкриття олімпійських змагань?
Молитву.
Клятву вірності Батьківщині.
Заклинання.
Олімпійську клятву.
Спортсмени якої країни
128. Хто складає олімпійську клятву?
Спортсмени та судді.
Спортсмени, судді та глядачі.
Спортсмени.
Спортсмени, судді, представники МОК.
129. Спортсмени якої країни йдуть першими в колоні учасників під час церемонії відкриття Олімпійських
ігор?
Франції.
Відповідно до жеребкування.
Країни-організатора Олімпійських ігор.
Греції.
130. У якій послідовності виходять спортсмени на урочисту церемонію відкриття Олімпійських ігор?
Відповідно до абетки країни-організатора.
Відповідно до результатів жеребкування.
Згідно з роком вступу до МОК.
За результатами виступу на попередніх Іграх.
131. Спортсмени якої країни замикають колону учасників під час церемонії відкриття Олімпійських ігор?
Франції.
Відповідно до жеребкування.
Країни-організатора Олімпійських ігор.
Греції.
132. Хто удостоєний честі проголосити Олімпійські ігри відкритими?
Глава держави, на території якої відбуваються Олімпійські ігри.
Президент Організаційного комітету Олімпійських ігор (ОКОІ).
Президент МОК.
Церемоніймейстер Олімпійських ігор.
133. У якій послідовності виходять команди країн-учасниць на церемонію закриття Олімпійських ігор?

Відповідно до французької абетки.
Відповідно до результатів неофіційного командного заліку.
Спортсмени крокують без позначок належності до громадянства.
Відповідно до рішення голови Організаційного комітету Олімпійських ігор.
134. Хто оголошує Ігри Олімпіади закритими?
Президент МОК.
Глава держави, на території якої відбуваються Олімпійські ігри.
Президент Організаційного комітету Олімпійських ігор.
Мер міста-господаря Ігор.
135. Де мешкають спортсмени під час проведення Олімпійських ігор?
В олімпійському таборі.
В олімпійському селищі.
В олімпійському готелі.
В олімпійських мотелях.
136. У яких Іграх Олімпіади вперше взяли участь атлети всіх п'яти континентів?
Ігри ІІ Олімпіади, Париж (Франція).
Ігри ІY Олімпіади, Лондон (Велика Британія).
Ігри І Олімпіади, Афіни (Греція).
Ігри Y Олімпіади, Стокгольм (Швеція).
137. Кому належить верховна влада в олімпійському русі?
Міжнародній олімпійській академії.
Асамблеї національних олімпійських комітетів.
Міжнародному олімпійському комітету.
Міжнародній асоціації спортивних комітетів.
138. У якому році утворено вищий керівний орган сучасного олімпійського руху?
1896.
1894.
1892.
1900
139. Коли святкують день заснування Міжнародного Олімпійського комітету?
3 квітня.
23 червня.
9 лютого.
4 січня.
140. Де розташована штаб-квартира МОК?
Афіни(Греція).
Лозанна (Швейцарія).
Олімпія (Греція).
Париж (Франція).
141. Чи проводили Олімпійські ігри у роки Першої та Другої світових війн?
Так
Так, з окремих видів спорту.
Ні.
Тільки з літніх видів спорту.
142. Скільки Ігор Олімпіад не проводили через світові війни?
2
3
1
жодних
143. На Олімпійські ігри 1948 р. не отримали запрошення країни, що розв'язали Другу світову війну. Які це
країни?
Німеччина, Японія.
Китай, Корея, Японія.
Німеччина, Італія.
Велика Британія, Франція, США.
144. Коли і де жінки вперше взяли участь в олімпійських змаганнях?
1896 р., Афіни (Греція).
1900 р., Париж(Франція).
1952 р., Гельсинкі (Фінляндія).
1980 р., Москва (СРСР).

145. Як звали першу чемпіонку Олімпійських ігор сучасності?
Шарлота Купер.
Сибіл Ньюолл.
Анна Гюблер.
Ірена Шевінська.
146. В яких видах змагань жінки вперше взяли участь в сучасних Олімпійських іграх?
Теніс, гольф.
Легка атлетика, гімнастика.
Гімнастика, теніс.
Кінний спорт, теніс.
147. На яких Олімпійських іграх вперше з'явився олімпійський талісман?
1980 р., Москва.
1968 р., Мехіко.
1972 р., Мюнхен.
1876 р., Монреаль.
148. Коли з'явився перший офіційний олімпійський талісман - такса Валді?
1980 р., Москва.
1968 р., Мехіко.
1972 р., Мюнхен.
1876 р., Монреаль.
149. Яка найбільша кількість міфологічних персонажів потрапила до олімпійських талісманів?
5(Китай).
4(Японія).
3(Австралія).
6(Нова Зеландія).
150. Давні китайці називали цю гру ”юй-мао-цу”, що в перекладі означає ”м'яч з пір'ям”. Про яку спортивну
гру йдеться?
Волейбол.
Крикет
Теніс.
Бадбінтон.
151. Викладач фізичного виховання коледжу в Спрингфілді (США) Джеймс Нейсміт придумав гру з
м'ячем, яка могла замінити футбол та бейсбол під час негоди. Як називають цю гру?
Ручний м'яч.
Баскетбол.
Боулінг.
Сквош.
152. Який видатний баскетболіст володіє титулами ”Легенда баскетболу”, ”Кращий гравець ХХ століття”?
Ларі Берд.
Шакіл О'Ніл.
Майкл Джордан.
Меджик Джонсон.
153. У якій спортивній грі чоловіки використовують м'яч і биту?
Бейсбол.
Гольф.
Хокей на траві.
Сквош.
154. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому полі під час гри в бейсбол?
9 гравців.
8 гравців.
7 гравців.
10 гравців.
155. Якими жестами рефері сповіщає про перемогу одного із боксерів?
Піднімає руку переможця.
Вказує рукою в бік переможця.
Піднімає боксера, що втратив рівновагу.
Пропонує боксерам потиснути руки один одному.
156. Який боксер прославився під псевдонімом Мухаммед Алі?
Теофіло Стівенсон.
Кассіус Клей.

Леннокс Льюіс.
Евандер Холіфілд.
157. Ім'я якого спортсмена внесено до Книги рекордів Гіннеса за найшвидшу перемогу в поєдинку за
звання чемпіона світу з боксу?
Майк Тайсон.
Евандар Холіфілд.
Микола Валуєв.
Віталій Кличко.
158. Кого з боксерів визнано найтехнічнішим на Іграх ХХІХ Олімпіади в Пекіні?
Віталія Кличка.
Султана Ібрагімова.
Василя Ломаченка.
Валерія Фролова.
159. Яку країну вважають батьківщиною боротьби вільної?
Грецію.
Китай.
Великобританію.
Туреччину.
160. Застосування яких прийомів заборонене у боротьбі вільній?
Захвати нижче пояса.
Прийоми, що виконують за допомогою ніг.
Захвати ніг.
Викручування голови.
161. Яку ще назву мала боротьба греко-римська?
Антична.
Грецька.
Класична.
Римська.
162. Які вправи входять до олімпійської програми змагань з важкої атлетики?
Жим, ривок, поштовх.
Ривок, поштовх, тяга.
Ривок, поштовх.
Присідання, жим лежачи, тяга.
163. Як називають речовину, якою атлет змащує долоні перед виконанням змагальних вправ?
Оливкове масло.
Пудра.
Крем.
Магнезія.
164. Як називають спортивне взуття важкоатлета?
Кросівки.
Бутси.
Туфлі.
Штангетки.
165. Яка офіційна довжина велотреку, де відбуваються змагання Ігор Олімпіади сучасності?
400 м.
333,3 м.
250 м.
200 м.
166. Які гонки стали вирішальними в розвитку професійного велосипедного спорту?
Бордо-Париж.
Париж-Рубе.
Мілан-Сан-Ремо.
Тур де Франц.
167. Який вид веслувального спорту називають веслуванням академічним?
Вид веслувального спорту, в якому беруть участь академіки.
Вид веслувального спорту, до якого входять перегони на академічних човнах.
Вид веслувального спорту, у якому беруть участь спортсмени , які навчаються у академіях.
Вид веслувального спорту, у якому беруть участь спортсмени, які перебувають в академічній відпустці.
168. Який човен у веслувальному спорті найшвидший?
Каное-одиночка.

Байдарка-одиночка.
Ял.
Академічний човен-одиночка.
169. Що використовують для розмітки доріжки у веслувальному спорті на спокійній воді?
Буї.
Прапорці.
Кульки.
Пластикові кубики.
170. Який вид спорту зараховують до веслування на байдарках і каное?
Вид спорту , у якому спортсмени веслують у басейні.
Вид спорту, до якого входять змагання на відповідних човнах на спокійній воді.
Вид спорту, до якого входять змагання на відповідних човнах на бурхлівій воді.
Вид спорту, до якого входять змагання на відповідних човнах на морських хвилях.
171. Який вид спорту називають веслувальним слаломом?
Вид спорту, до якого входять перегони бурхливими потоками води на байдарках і каное через спеціально
встановлені ворота.
Вид спорту, до якого входять перегони спокійною водою через спеціально встановлені ворота.
Вид спорту, до якого входять перегони спокійною водою.
Вид спорту, до якого входять змагання на академічних човнах.
172. Який розмір має ігрове поле у водному поло у чоловіків?
30 м. х 20 м.
30 м. х 25 м.
40 м. х 20 м.
30 м. х 30 м.
173. Скільки гравців кожної команди одночасно беруть участь у грі водне поло?
8
5
6
7
174. Скільки періодів має гра у водне поло?
4
2
3
5
175. Ватерполіст може закинути м'яч у ворота будь-якою частиною тіла, водночас існують винятки. Чим не
має права вдарити по м'ячу ватерполіст?
Головою.
Кулаком.
Ногою.
Плечем.
176. Скільки часу триває період у ватерполо?
7 хв. чистого часу.
10 хв.
12 хв.
15 хв. чистого часу.
177. Який елемент спортивного екіпірування є обов'язковим атрибутом ватерполіста?
Гідрокостюм.
Ласти.
Шапочка з навушниками.
Окуляри для плавання.
178. Який розмір має волейбольний майданчик?
9 м. х 18 м.
8 м. х 16 м.
12 м. х 24 м.
6 м. х 8 м.
179. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому майданчику під час ігри у
волейбол?
8
5
6

7
180. Чим відрізняється м'яч для гри у волейбол для жінок і чоловіків?
За кольором.
За вагою.
Нічим.
За формою.
181. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому майданчику під час гри у
пляжний волейбол?
4
2
3
6
182. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому майданчику під час гри у гандбол
на сучасних Іграх?
7
9
6
10
183. Розміри ігрового майданчика у гандболі для чоловіків і жінок не відрізняються. Назвіть їх.
30 м. х 30 м.
40 м. х 30 м.
40 м. х 20 м.
25 м. х 25 м.
184. Який зі спортивних снарядів відсутній в офіційній програмі змагань спортивної гімнастики?
Кінь.
Бруси.
Батут.
Колода.
185. Видатного гімнаста за твердий характер, упевненість та волю до перемоги називали ”залізним”. Як
звали цього гімнаста?
Юрій Титов.
Борис Шахлін
Віктор Чукарін.
Михайло Воронін.
186. Заслужений майстер спорту, дворазова абсолютна олімпійська чемпіонка з гімнастики спортивної,
олімпійська чемпіонка в командній першості та вільних вправах, багаторазова чемпіонка світу. Володарка
найбільшої в історії спорту колекції з 18 олімпійських нагород, половина з яких найвищого ґатунку, Вона
входить до десятки найсильніших та найвидатніших спортсменів ХХ сторіччя. ЇЇ успіхи занесені до Книги
рекордів Гінесса. Суперзірка сучасного олімпійського руху удостоєна Олімпійського ордена. Як звуть цю
легендарну гімнастку?
Лариса Латиніна(СРСР, Україна).
Поліна Астахова(СРСР, Україна).
Надя Каманечі(Румунія).
Віра Часпавська(Чехословаччина).
187. Який із предметів є спортивним снарядом у гімнастиці художній?
Диск.
Булава.
Колода.
Жердина.
188. Який зі спортивних предметів є зайвим у змаганнях із гімнастики художній?
Стрічка.
М'яч.
Колода.
Булава.
189. За легендою наприкінці ХІХ ст. японський учитель під час прогулянки по саду випадково торкнувся
рукою гілку сакури. Гілка спочатку зігнулася, а потім різко випрямилася. Вражений побаченим, учитель
вигукнув: ”Спочатку вона піддалася, щоб перемогти!”. Це надихнуло його на створення нового виду
боротьби, який у перекладі з японської означає ”гнучкий шлях”. Який вид боротьби започаткував
японський вчитель?
Дзюдо.

Сумо.
Тхеквондо.
Карате.
190. Що означає в перекладі з японської мови ”дзюдо”?
”Гнучкий шлях”.
”Дорога в майбутнє”.
”Шлях до перемоги”.
”Крок до вічності”.
191. Яку країну вважають батьківщиною дзюдо?
Японію.
Китай.
Індію.
Монголію.
192. Як називають вид змагань з кінного спорту, де оцінюється техніка виконання вершником та конем
елементів вищої школи верхової їзди?
Конкур.
Виїздка.
Вольтижування.
Джигітовка.
193. Хто дає пробу на допінг у кінному спорті перед початком змагань?
Тільки вершник.
Тільки кінь.
Вершник і кінь.
Ніхто.
194. Який вид спорту називають ”королевою спорту”?
Гімнастику художню.
Гімнастику.
Легку атлетику.
Плавання.
195. Скільки видів змагань входить до олімпійської програми з легкої атлетики?
12(10 чоловічих та 2 жіночі)
24(12 чоловічих та 12 жіночі)
47(24 чоловічих та 23 жіночі)
100(50 чоловічих та 50 жіночі)
196. Який вид спортивних змагань не входить до олімпійської програми з легкої атлетики?
Метання списа.
Десятиборство.
Бар'єрний біг.
Стрибки в довжину з місця.
197. Який предмет спортсмени передають один одному під час легкоатлетичної естафети?
Естафетний прапорець.
Естафетний ключ.
Естафетну палицю.
Естафетний смолоскип.
198. У програмі сучасних Олімпійських ігор проводять змагання з бігу на дистанцію 42 км 195 м. Як
називається цей вид бігу?
Біг з перешкодами.
Бар'єрний біг.
Марафонський біг.
Кросовий біг.
199. Який з видів метання не входить до офіційної олімпійської програми легкоатлетичних змагань?
Метання молота.
Метання списа.
Метання гранати.
Метання диска.
200. У якому виді легкої атлетики здобула свої перемоги дворазова олімпійська чемпіонка, володарка 26
світових рекордів Олена Ісімбаєва?
Стрибок у висоту.
Стрибок у довжину.
Потрійний стрибок.

Стрибок із жердиною.
201. Яку довжину має олімпійський басейн?
50 м.
45,7 м.
91,4 м.
100 м.
202. Скільки плавців можуть стартувати на одній доріжці одночасно?
1
2
3
4
203. Скільки плавців беруть участь у фінальних запливах на Олімпійських іграх?
8
6
10
7
204. Скільки плавців входить до складу команди в естафетному плаванні?
2
4
8
6
205. Який спосіб плавання в перекладі з англійської мови означає ”метелик”?
Кроль на спині.
Кроль на грудях.
Брас.
Батерфляй
206. Руки якого способу плавання нагадують рухи жабеняти?
Вільний стиль.
Кроль на спині.
Брас.
Батерфляй.
207. Визначте вид спорту в якому на Олімпійських іграх змагаються тільки жінки?
Гімнастика спортивна.
Синхронне плавання.
Акробатика.
Стрибки у воду.
208. Як називають гру з м'ячем і битою для жінок?
Кейджбол.
Софтбол.
Пушбол.
Кортенбол.
209. Що таке стрибки на батуті?
Стрибки з обертами тіла навколо поздовжньої осі.
Стрибки з обертами тіла навколо поперечної осі.
Стрибки з обертами тіла навколо поперечної та поздовжньої осі.
Стрибки у висоту.
210. З якої відстані спортсмени випускають стріли з лука в мішень на Іграх Олімпіад?
30 м.
50 м.
70 м.
90 м.
211. Як називають спортивну стрільбу з нарізної зброї?
Стрільба стендова.
Стрільба кульова.
Стрільба з лука.
Стрільба з арбалета.
212. Як називають стрільбу з гладкоствольної рушниці по мішенях-тарілочках, які швидко летять?
Стрільба стендова.
Стрільба кульова.
Стрільба з лука.

Стрільба з арбалета.
213. Чим збивають мішень у стрільбі стендовій?
Кулею.
Пневмотичною кулькою.
Дробом.
Повітряною хвилею.
214. Античний пентатлон включав біг, стрибки у довжину, метання списа у ціль, метання диска на
дальність і боротьбу. Які види представлені у програмі сучасного п'ятиборства?
Боротьба, плавання, стрільба, біг,верхова їзда.
Метання диска, фехтування, верхова їзда, стрільба, біг.
Верхова їзда, стрільба, біг, плавання, фехтування.
Стрільба, біг, плавання, фехтування, стрибки у довжину.
215. Що дає право спортсмену брати участь в олімпійському тенісному турнірі?
Ліцензія.
Всесвітній рейтинг.
Звання чемпіона своєї країни.
Титул володаря Великого шолома.
216. У якому виді спорту використовують найлегший м'яч?
Теніс.
Гольф.
Крикет.
Теніс настільний.
217. Який вид спорту започаткували плавці, бігуни та велосипедисти, змагаючись у витривалості?
Легкоатлетичне багатоборство.
Тріатлон.
Біатлон.
Сучасне п'ятиборство.
218. У якій країні виникло тхеквондо?
У Кореї.
У Японії.
У Китаї.
У Єгипті.
219. Що означає колір чорного пояса в тхеквондо?
Велич.
Сором.
Майстерність.
Гідність.
220. Який вид зброї не використовують у сучасному спортивному фехтуванні?
Рапіру.
Шпагу.
Шаблю.
Шашку.
221. У гру, котра була прообразом сучасного хокею, грали у Середньовіччі французькі пастухи,
використовуючи замість ключок свої палиці із зігнутими ручками, які називали ”хоке”. Про який хокей
йдеться?
Хокей із шайбою.
Хокей з кулькою.
Хокей на роликових ковзанах.
Хокей на траві.
222. Як біатлоніст транспортує гвинтівку під час гонок?
В руках.
Збоку.
На спині.
На грудях.
223. Бобслей - швидкісний спуск з гори по спеціально обладнаній льодовій трасі на санях. Чим обладнані
такі сані?
Мотором.
Кермом і гальмами.
Гальмами.
Кермом.

224. До програми гірськолижного спорту увійшло гірськолижне двоборство, офіційна назва якого альпійська комбінація. Які дисципліни до нього входять?
Слалом і швидкісний спуск.
Гігантський слалом і слалом.
Супергігантський слалом і швидкісний спуск.
Гігантський слалом і швидкісний спуск.
225. Слово ”слалом” має норвезьке походження. Що воно означає?
”Слід на схилі”.
”Малюнок на снігу”.
”Слід у снігу”.
”Летюча стріла”.
226. Що таке керлінг?
Швидкісний спуск по льодовому жолобу на одно- та двомісних санях.
Гонки по замкненому колу на ковзанах.
Гра в кеглі на льоду.
Швидкісний спуск по льодяній трасі на дво- та чотирьохмісних санях-бобах.
227. Які дисципліни входять у лижне двоборство?
Стрибки на лижах з трампліна і лижні гонки.
Стрибки на лижах з трампліна і біатлон.
Лижні гонки та швидкісний спуск на санчатах.
Лижні гонки і скелетон.
228. Як називають лижі, призначені для лижних гонок?
Прогулянкові.
Бігові.
Слаломні.
Туристичні.
229. Як називають найпростіший спосіб гальмування на лижах?
”Плугом”.
”Упором”.
”Боковим ковзанням”.
”Падінням”.
230. Санний спорт - це швидкісний спуск по спеціально обладнаній льодовій трасі на санях. Чим обладнані
такі санчата?
Кермом, гальмом.
Гальмами.
Кермом.
Нічим.
231. Який вид спорту називають скелетоном?
Швидкісний спуск на санях ногами вперед.
Швидкісний біг на ковзанах.
Лижні гонки та стрільба з положення лежачи та стоячи.
Швидкісний спуск на санях головою вперед.
232. Як рухається спортсмен-сноубордіст під час змагань?
Стоячи на спеціальній дошці, здійснює спуск трасою, прокладеною на засніженому схилі.
Сидячи на спеціальній дошці, здійснює спуск трасою, прокладеною на засніженому схилі.
Лежачи на спеціальній дошці, здійснює спуск трасою, прокладеною на засніженому схилі.
Стоячи на санях, здійснює спуск трасою, прокладеною на засніженому схилі.
233. Для проведення яких змагань не потрібен лід?
Керлінг.
Хокей.
Фігурне катання.
Фристайл.
234. Які засоби потрібні для проведення спортивної гри хокей на льоду?
Ключка і м'яч.
Ключка і біта.
Ключка і шайба.
Ключка і волан.
235. На які відрізки часу поділяють спортивну гру хокей на льоду?
Період.
Тайм.

Сет.
Раунд
236. Яка тривалість гри у хокей на льоду?
90 хв (2 періоди по 45 хв).
60 хв (3 періоди по 20 хв).
60 хв (2 періоди по 30 хв).
40 хв (2 періоди по 20 хв).
237. Скільки спортсменів від кожної команди можуть одночасно перебувати на льодовому майданчику під
час офіційної гри у хокей на льоду (хокей з шайбою)?
8
6
5
7
238. Які змагання входять до шорт-треку?
Гонки по замкненому колу на ковзанах.
Гонки по замкненому колу на лижах.
Гонки по замкненому колу на велосипеді.
Гонки по замкненому колу на лижеролерах.
239. Якого року українські спортсмени у складі збірної команди СРСР уперше взяли участь у олімпійських
змаганнях?
1948 р.
1952 р.
1956 р.
1960 р.
240. Де відбулися Олімпійські ігри, в яких вперше взяли участь спортсмени України у складі команди
СРСР?
У Празі.
У Варшаві.
У Стокгольмі.
У Гельсінкі.
241. У якому виді спорту українська спортсменка вперше піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу
пошани на Іграх ХУ Олімпіади та відкрила рахунок олімпійських медалей збірної команди СРСР?
Гімнастика.
Легка атлетика.
Плавання.
Стрибки у воду.
242. Назвіть ім'я та прізвище української спортсменки, яка стала першою олімпійською чемпіонкою, що
здобула олімпійське золото на Іграх ХУ Олімпіади 1952 р. у Гельсінкі?
Ніна Бочарова.
Марія Гороховська.
Лариса Латиніна.
Поліна Астахова.
243. Він - легенда світової та вітчизняної гімнастики - піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу пошани
на Іграх трьох Олімпіад, судив 9 олімпійських турнірів. Назвіть ім'я і прізвище цього олімпійського
лицаря.
Борис Шахлін.
Віктор Чукарін.
Юрій Титов.
Леонід Іванов.
244. Одна з найзахопливіших подій Ігор ХУІІ Олімпіади в Токіо, – змагання суперваговиків у важкій
атлетиці. Як прізвище та ім'я українця, що, застосувавши вдалий тактичний прийом, переміг у фіналі
легендарного Юрія Власова, а в подальшому підтвердив своє лідерство, встановивши 17 світових
рекордів?
Леонід Жаботинський.
Юрій Зайцев.
Владислав Крищишин.
Денис Готфрид.
245. Назвіть ім'я метальника молота, який піднімався на олімпійський п'єдестал пошани в Монреалі, Москві
та Сеулі, його світовий рекорд залишається неперевершеним з 1986 р.
Анатолій Бондарчук.

Юрій Седих.
Юрій Тамм.
Олександр Скварук.
246. Кому з українських спортсменок присвоєно звання найкращої гандболістки ХХ ст.?
Зінаїді Турчиній.
Тетяні Макарець.
Людмилі Панчук.
Ользі Зубаревій.
247. Ігри ХХІІ Олімпіади 1980р. відбувалися в СРСР. Змагання з якого виду спорту в рамках цих Ігор
проводили в місті Києві?
З футболу.
З вітрильного спорту.
З плавання.
З боксу.
248. Хто з українських важкоатлетів-суперваговиків здобув звання олімпійського чемпіона на Іграх ХХІІ
Олімпіади, гідно продовживши переможну олімпійську естафету?
Леонід Жаботинський.
Султанбай Рахманов.
Анатолій Писаренко.
Юрій Зайцев.
249. Назвіть ім'я та прізвище українського спортсмена, який зійшов на найвищу сходинку олімпійського
п'єдесталу пошани 1988 р., 35-разового рекордсмену світу, багаторазового чемпіона світу та Європи.
Сергій Бубка
Юрій Прохоренко.
Геннадій Близнецов.
Валерій Брумель.
250. Хто з чотирьох названих українських футболістів грав у складі збірної СРСР 1988 р. та став
олімпійським чемпіоном?
Олексій Михайличенко.
Олег Блохін.
Леонід Буряк.
Анатолій Дем'яненко.
251. Який прапор піднімали на честь перемоги спортсменів із країн СНД 1992 р. на Іграх ХХУ Олімпіади в
Барселоні?
Прапор країни-переможниці олімпійських змагань.
Прапор СРСР.
Прапор СНД.
Олімпійський прапор.
252. Де і коли спортсмени України взяли участь у Олімпійських іграх у складі команди СНД?
Барселона, 1992р.
Ліллехамер, 1994 р.
Атланта, 1996 р.
Нагано, 1998 р.
253. Де і коли вперше замайорів Державний прапор України на церемонії урочистого відкриття
Олімпійських ігор?
1994Ліллехамер.
1996 р. Атланта.
1992 р. Барселона.
1998 Нагано.
254. Якою була перша олімпійська нагорода збірної команди незалежної України?
Почесна грамота.
Золота медаль.
Срібна медаль.
Бронзова медаль.
255. Назвіть ім'я та прізвище спортсменки, яка здобула для олімпійської збірної України першу нагороду.
Лілія Подкопаєва.
Яна Клочкова.
Катерина Серебрянська.
Валентина Цербе.
256. У якому виді спорту здобуто першу олімпійську нагороду для збірної команди України?

Фігурне катання.
Біатлон.
Лижні перегони.
Шорт-трек.
257. Хто здобув перше олімпійське ”золото” для команди України?
Оксана Баюл.
Сергій Бубка.
Андрій Шевченко.
Яна Клочкова.
258. У якому виді спорту здобуто перше олімпійське ”золото” для команди України?
Фігурне катання на ковзанах.
Біатлон.
Хокей.
Керлінг.
259. Українська легкоатлетка здобула на Іграх ХХУІ Олімпіади золоту медаль у змаганнях з потрійного
стрибка. Назвіть ім'я та прізвище спортсменки.
Інна Ласовська.
Сарка Каспаркова.
Інеса Кравець.
Тереза Маринова.
260. Несподіваною стала перемога на Іграх ХХУІ Олімпіади представників України у змаганнях яхтсменів.
Назвіть чемпіонів.
Євген Браславець та Ігор Матвієнко.
Георгій Леончук та Родіон Лука.
Валентин Манкін та Владислав Акименко.
Сергій Приймак та Євген Челомбітко.
261. Хто з українських атлетів здобув найбільшу кількість золотих олімпійських медалей за роки
незалежності України?
Юрій Білоніг(легка атлетика).
Лілія Подкопаєва(гімнастика спортивна).
Яна Клочкова(плавання).
Григорій Місютін(гімнастика).
262. Кого з українських спортсменів журналісти з любов'ю називали ”золотою рибкою”?
Світлану Бондаренко.
Марину Юрченю.
Галину Прозуменщикову.
Яну Клочкову.
263. На Іграх ХХУІІ Олімпіади 2000 р. в Сіднеї українські спортсмени Олена Говорова й Роман Щуренко,
вихованці одного тренера, вибороли дві бронзові медалі. В яких легкоатлетичних дисциплінах українські
легкоатлети стали призерами Ігор ХХУІІ Олімпіади?
Стрибки у висоту, стрибки з жердиною.
Біг на дистанцію 400 м з бар'єрами, біг на дистанцію 100 м.
Потрійний стрибок, стрибки у довжину.
Метання списа, метання молота.
264. Хто з українських спортсменів-чоловіків завоював золоту медаль у змаганнях з боротьби вільної на
Олімпійських іграх в Афінах 2004 р.?
Ельбрус Тадеєв.
Заза Зазіров.
В'ячеслав Олійник.
Євген Буслович.
265. Вільна боротьба на Олімпійських іграх була прерогативою чоловіків. 2004 р. до програми Ігор уперше
увійшли змагання з цього виду спорту серед жінок. Хто з українських спортсменок здобув перше
олімпійське ”золото” з боротьби вільної?
Ірині Мерлені.
Тетяна Лазарева.
Тетяна Камарницька.
Інеса Ребар.
266. У якому виді легкоатлетичної програми в Пекіні 2008 р. Наталія Добринська стала олімпійською
чемпіонкою?
Легкоатлетичне семиборство.

Стрибки у висоту.
Метання спису.
Біг на дистанцію 800 м.
267. У якому виді спорту Олександр Петрів на Іграх ХХІХ Олімпіаді в Пекіні 2008 р. виборов золоту
медаль?
Стрільба кульова.
Стрільба стендова.
Стріль ба з лука.
Сучасне п'ятиборство.
268. Кого з українських спортсменів-медалістів визнано найтехнічнішим боксером Ігор ХХІХ Олімпіади в
Пекіні?
Василя Ломаченка.
Сергія Данильченка.
Сергія Доценка.
Андрія Котельника.
269. Важкими видалися для Анни Бессонової старти на Іграх ХХІХ Олімпіади в Пекіні. Проте українській
гімнастці вдалося піднятися на п'єдестал пошани. Яку медаль завоювала Анна Бессонова?
Золоту.
Срібну.
Бронзову.
Пам'ятну.
270. У якому виді спорту Артур Айвазян виборов олімпійське золото на Іграх ХХІХ Олімпіади в Пекіні
2008 р.?
Сучасне п'ятиборство.
Триатлон.
Стрільба кульова.
Стрільба стендова.
271. Кому з українських тренерів за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку
спорту було присвоєно звання Героя України?
Валерій Лобановський, Ірина Дерюгіна.
Ніна та Олександр Кожухи.
Ігор Турчін, Ірина Дерюгіна.
Олександр Мишаков, Володимир Шаблинський.
272. Хто відповідає за розвиток олімпійського руху в Україні?
Верховна Рада України.
Національний олімпійський комітет України.
Рада національної безпеки та оборони.
Кабінет Міністрів України.
273. Якого року створено Національний олімпійський комітет України?
1991 р.
1992 р.
1990 р.
1994 р.
274. Коли відбулася Асамблея засновників НОК України, де прийняте історичне рішення про створення
НОК України?
22 грудня 1990 р.
22 серпня 1990 р.
22 березня 1990 р.
22 жовтня 1990 р.
275. Кого обрано першим президентом Національного олімпійського комітету України?
Валерія Борзова.
Леоніда Кравчука.
Івана Федоренка.
Валерія Лобановського.
276. Скільки президентів очолювали НОК України з 1991 р. по 2011 р.?
4
6
2
5

277. Кого було обрано другим президентом НОК України (1997-2002рр.)?
Івана Федоренка.
Анатолія Усенка.
Олександра Волкова.
Анатолія Писаренка.
278. Кого обрано третім президентом НОК України (2002-2005рр.)?
Віктора Януковича.
Сергія Бубку.
Миколу Костенка.
Григорія Суркіса.
279. З 2005 р. Національний олімпійський комітет України очолює шестиразовий чемпіон світу, 35-разовий
рекордсмен світу, олімпійський чемпіон, Герой України. Назвіть його ім'я та прізвище.
Віталій Кличко.
Валерій Борзов.
Сергій Бубка.
Олександр Волков.
280. За рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету для здійснення діяльності, спрямованої на
розвиток і зміцнення олімпійського руху в Україні, духовне збагачення людей, популяризацію ідей і
цінностей олімпізму створено громадську організацію. Яку назву вона має?
Олімпійська академія України.
Академія олімпійців.
Академія олімпійських знань
Олімпійська академія наук.

