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IX MISTRZOSTWA KIBICÓW SPORTOWYCH ZESPOŁU 

SZKÓŁ BUDOWLANO-ENERGETYCZNYCH W OSTROWIE 

WIELKOPOLSKIM – środa, 17 listopada 2021 r. 

 

Powodzenia! 

ZA 1 PUNKT – 9 pytań  
 1. Z jakiego kraju pochodzi trener reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn Paulo 

Sousa? 

………………………………….Portugalia……...…….……...…….………………………. 

 2. W jakim mieście odbyły się w ubiegłym roku Letnie Igrzyska Olimpijskie? 

………………………………..…Tokio…………...…………………………..……………… 

3. Jaki turniej tenisowy zaliczany do Wielkiego Szlema wygrała w ubiegłym roku Iga 

Świątek?   

………………….…French Open (Roland Garros)…………...……………………...……….  

4. Ile medali podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich zdobyli reprezentanci Polski w 

rzucie młotem? 

…………….………….……..………..4….………………………………..…………………… 

5. Podaj nazwę hali sportowej w Ostrowie Wlkp., w której rozgrywane są mecze ligowe 

w koszykówce i piłce ręcznej.   

………………………………Arena Ostrów………………………....………………………... 

 6. Na jakiej pozycji na boisku piłkarskim występuje Grzegorz Krychowiak?  

…………………………………pomocnik………………….………………………………… 

7. Z ilu okrążeń składa się bieg żużlowy? 

……………………………………4………………...…………..……………………………… 

8. Podaj pełną nazwę konkursu sportowego rozgrywanego na Facebooku ostrowskiego 

ZSB-E w minionym roku szkolnym.   

……………………………………Liga Kibiców……..……………………....………………... 

9. Z jakiego kraju pochodzi reprezentant Polski w siatkówce, Wilfredo Leon? 

………………………………Kuba………………………....…………………………………. 
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ZA 2 PUNKTY – 7 pytań  
10. Ile kółek znajduje się na fladze olimpijskiej i co one symbolizują? 

……………………………………5, kontynenty……………...……………………………… 

11. Podaj imię i nazwisko zawodnika zdobywcy tytułu Indywidualnego Mistrza Świata 

na żużlu w 2020 r. w kategorii seniorów oraz który raz tego dokonał? 

…………………Bartosz Zmarzlik, 2 raz………………………………………….. ………… 

12. Podaj dwie gry zespołowe z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn, w 

których wystąpiła Polska na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich.     

…………koszykówka 3x3 mężczyzn, siatkówka mężczyzn………………........…….………... 

13. Ile minut trwa mecz w piłce ręcznej i z ilu graczy na boisku składa się jeden zespół?      

……………………60 minut, 7 zawodników…...……………………………………...……… 

14. Jaki zespół został Mistrzem Polski w 2020 r. w: 

koszykówce mężczyzn - ……… Stelmet Enea BC Zielona Góra ……..………………….. 

piłce ręcznej kobiet – …………… MKS Perła Lublin ……………….……….…….……...? 

15. Podaj drużynę, która wygrała Ligę Mistrzów w piłce nożnej w:  

2020 r. - ……Bayern Monachium……….; 2021 r. - ………Chelsea Londyn…………….; 

16. Jakie trofeum i w jakiej dyscyplinie zdobył w tym roku Jan Krzysztof Duda?  

………Puchar Świata, szachy…………………..……………………………………...……… 

 

ZA 4 PUNKTY – 4 pytania  
17. Podaj końcową kolejność tegorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn! 

 I miejsce – .…Włochy...; II miejsce - …Anglia…; III miejsce - …Dania… i …..Hiszpania.. 

18. Jaką dyscyplinę sportu uprawiają: 

Andrzej Stękała – ..…skoki narciarskie…...……; Szymon Sićko - …piłka ręczna……….; 

Natalia Kaczmarek - …lekkoatletyka….; Karolina Naja – ..…kajakarstwo…....?  

19. Wymień drużynę piłkarską, w której gra aktualnie następujący zawodnik:  

Erling Haaland - …………Borussia Dortmund…………………….….……………… 

Cristiano Ronaldo - ………Manchester United…………….……….……………........ 

Leo Messi - …………………Paris Saint-Germain………………………………………….. 

Harry Kane - ………………Tottenham Hotspur Londyn…………………..………………. 

20. Z jaką dyscypliną kojarzysz NHL, w jakich krajach toczą się zmagania i co ile lat? 

……………..…hokej na lodzie, Kanada i USA, co roku……………………………...……… 

                                                                                Pytania przygotował: Jarosław Maląg 
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