
Zimní olympijské hry 2010 
Zakroužkováním správných odpovědí zjistíš olympijské heslo. 

1. Jak často se zimní olympijské hry konají? 

 Q) každé 2 roky R) každé 4 roky S) každých 10 let 

2. Kolikáté zimní olympijské hry letos proběhly? 

 Y) 21. Z) 19. Ž) 23. 

3. Ve kterém městu a státu se letos olympijské hry konaly? 

 C) Vancouver – Kanada D) Torino – Itálie E) Vancouver – USA 

4. V kolika sportech se na zimních olympijských hrách soutěží? 

 F) 11 G) 14 H) 15 

5. Které tři země získaly nejvíce zlatých medailí? (1. v pořadí, 2. v pořadí, 3. v pořadí) 

 L) Kanada, Německo, USA M) Česko, USA, Kanada N) USA, Kanada, Francie 

6. Kolikátá se v pořadí počtu získaných zlatých, stříbrných a bronzových medailí umístila 

Česká republika? 

 C) 9 D) 11 E) 14 

7. Kolik medailí celkem Česko získalo? 

 J) 6 K) 7 L) 8 

8. Který ze sportů nepatří mezi sporty zimních olympijských her? 

 H) alpské lyžování I) vodní lyžování J) severské lyžování 

9. Který ze zimních olympijských sportů je nejmladší? 

 V) snowboard Y) saně Z) akrobatické lyžování 

10. Jaké jsou olympijské symboly? 

Í) olympijský symbol (kruhy), o. vlajka, o. heslo, o. hymna, o. emblém 

Ý) olympijský symbol (kruhy), o. vlajka, o. heslo, o. oheň, pochodeň a štafeta, o. hymna, o. 

emblém 

Á) olympijský symbol (kruhy), o. vlajka, o. heslo, o. oheň, pochodeň a štafeta, o. hymna, o. 

emblém, o. sportovní disciplíny 

11. Kolik kruh ů má olympijský symbol? 

 Š) 5 Ř) 6 Č) 7 

12. Jaké barvy tyto kruhy mají? 

D) zelená, zlatá, modrá, černá, červená 

E) modrá, černá, červená, žlutá, zelená 

F) žlutá, černá, bílá, červená, zelená, modrá 



13. Kdo z Českého olympijského týmu 2010 získal dvě zlaté medaile? 

 R) Šárka Záhrobská S) Martina Sáblíková T) Lukáš Bauer 

14. V jakých sportech byly tyto medaile vybojovány? 

I) rychlobruslení na 3000 m a 5000 m – ženy 

J) rychlobruslení na 1500 m a 5000 m – muži 

K) alpské lyžování – slalom a běh na lyžích na 10 km volně – ženy 

15. V jakých sportovních disciplínách získali reprezentanti Česka bronzové medaile? 

M) alpské lyžování – slalom ženy, rychlobruslení na 1500 m ženy, snowboardcross muži, běh 

na lyžích 15 km volně muži 

N) krasobruslení muži, rychlobruslení na 1500 m ženy, běh na lyžích 4x10 km štafeta 

klasicky/volně muži, běh na lyžích 15 km volně muži 

L) alpské lyžování – slalom ženy, rychlobruslení na 1500 m ženy, běh na lyžích 4x10 km 

štafeta klasicky/volně muži, běh na lyžích 15 km volně muži 

16. Který z piktogramů zobrazuje zimní olympijskou disciplínu? 

                     

B) S) N) 

17. Který ze sportovců nesl českou vlajku při zahajovacím ceremoniálu olympijských 

her 2010? 

 Ě) Jaromír Jágr É) Martina Sáblíková E) Šárka Záhrobská 

18. Který ze sportovců nesl českou vlajku při závěrečném ceremoniálu olympijských 

her 2010? 

 G) Jaromír Jágr J) Martina Sáblíková N) Šárka Záhrobská 

19. Kde se budou konat příští zimní olympijské hry? 

 H) Pchjongčchang I) Soči J) Salcburk 

Olympijské heslo „Citius, Altius, Fortius“ je jední m z olympijských symbolů. 

V českém překladu znamená: __________________________________________ 


