
 

Formularz konkursowy – wypełnij drukowanymi literami 

Imię*  

Nazwisko*  

Data urodzenia*  

Adres zamieszkania*  

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail  

* pola obowiązkowe 

1. W jakim kraju odbyły się pierwsze Zimowe Igrzyska Olimpijskie? 

 

 

2. Na fladze olimpijskiej umieszczonych jest pięć kół olimpijskich różnego koloru, splecionych ze sobą 

w dwóch rzędach (u góry 3, na dole 2). Jakiego koloru są 2 kółka umiejscowione w dolnym rzędzie? 

 

 

3. Ile dyscyplin sportowych będzie rozegranych podczas olimpiady w Pjongczang? 

 

 

4. Czy wśród rozegranych dyscyplin będzie curling? 

 

 

5. Czy panczeny są potoczną nazwą łyżew do jazdy szybkiej? 

 

 

6. W jakim mieście odbędzie się następna olimpiada zimowa za kolejne cztery lata, w 2022 roku? 

 

 

7. Zbigniew Bródka zdobył na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi indywidualnie złoty medal na swoim 

koronnym dystansie. Jaki to był dystans? 

 

 



8. Czy Adam Małysz, nasz wybitny skoczek narciarski jest posiadaczem złotego medalu Igrzysk 

Olimpijskich? 

 

 

9. Ile wszystkich medali zdobyła do tej pory Justyna Kowalczyk we wszystkich Igrzyskach Olimpijskich? 

 

 

10. Ile łącznie medali zdobyli polscy sportowcy na wszystkich rozegranych do tej porty Zimowych 

Igrzyskach Olimpijskich? 

 

 

11. Które państwo wygrało klasyfikację medalową Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014, zdobywając 

łącznie 29 medali? 

 

 

12. Hokeiści jakiego kraju będą w Pjongczang bronić złotego medalu zdobytego w Soczi? 

 

 

13. Kto był pierwszym Polakiem, który został mistrzem świata w biegach narciarskich w Lahti i gościł 

w Żorach podczas Zimowej Olimpiady na Wesoło w 2014 roku? 

 

 

14. Biathloności w czasie zawodów oddają na strzelnicy strzały w pozycji leżącej i stojącej. Ich 

zadaniem jest podczas każdego strzelania trafić do czarnych oczek. Maksymalnie ile oczek powinni 

strącić przy każdym strzelaniu? 

 

 

15. W ubiegłym roku w Żorach, MOSiR promował biathlon organizując w Parku Cegielnia imprezę 

Letni Biathlon dla Każdego. Gościem tej imprezy była jedna z naszych reprezentantek kraju, która 

także wystąpi w Pjongczang. Podaj imię i nazwisko tej osoby. 

 

 

“Wysyłając plik zgłoszeniowy jednocześnie akceptuję regulamin oraz wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 

Wolności 36a, 44-240 Żory, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2016 poz. 922. z późn. zm.). Równocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawienia. Wyrażam również zgodę na udział w konkursie.” 


