
            Вікторина  «Навколо спорту»

        

                                  Як називається
1. Метання снаряда вагою менше кілограма і довжиною
більше двох метрів. (Метання списа)
2. Жорстка спортивна гра з овальним м'ячем, поширена
в США і Канаді. Правила передбачають напад на будь-
якого суперника. (Американський футбол)
3.  Один  з  видів  швидкісного  спуску  на  спеціальних
одномісних  санях,  для  управління  якими  спортсмен
використовує  спеціальні  шипи  для  черевиків.
(Скелетон)
4.  Сплав  по  бурхливій  воді  на  надувних  човнах.
(Рафтинг)
5.  Спортивна  гра,  мета  якої  -  прогнати  м'яч  по  всіх

доріжках до лунок і потрапити в кожну з них. (Гольф)
6. Спортивна гра з м'ячем і битою. (Бейсбол)
7. Великі кільцеві гонки на болідах. («Формула-1»)
8. Вид веслувального спорту, що включає гонки по бурхливому потоку води через певну
кількість встановлених воріт. (Водний слалом)
9. Сходження на важкодоступні гірські вершини. (Альпінізм)
10. Гірськолижне багатоборство, до складу якого входять лижний балет, могул і повітряна
акробатика. (Фрістайл)
11. Вид легкої атлетики, в якому потрібно показати властивості спринтера і стрибуна у
висоту. (Бар'єрний біг)
12.  Вид спорту,  пов'язаний з  виконанням  у  воді  різних  фігур  під  музику.  (Синхронне
плавання)
13.  Вид  гірськолижного  спорту,  що  полягає  в  спуску  з  гір  на  спеціальній  дошці.
(Сноубординг)
14. Спортивна боротьба, яка проводиться за допомогою різних технічних прийомів, що
застосовуються  нижче  пояса.  Мета  поєдинку  -  притиснути  супротивника  спиною  до
килима. (Греко-римська боротьба)
15.  Зимове  двоєборство:  лижні  перегони  зі  стрільбою  на  вогневих  рубежах  з
малокаліберної гвинтівки. (Біатлон)
16. Досить молодий вид альпіністського спорту, пов'язаний з льодом. (Льодолазіння)
17.  Старовинна  канадська  національна  гра,  мета  якої  -  спеціальними  сачками  забити
якомога більше м'ячів у ворота суперника. (Лакросс)
18.  Вид  водного  спорту,  змагання  на  швидкість,  дальність,  тривалість  пересування  по
великих прибійний хвилями, стоячи на спеціальній дошці без вітрила. (Серфінг)
19. Вид парашутного спорту: до ніг спортсмена прикріплена спеціальна повітряна дошка
для виконання акробатичних елементів. (Скайсерфинг)
20.  Вид  кінного  спорту,  в  якому  кожен  учасник  повинен  подолати  від  шести  до
тринадцяти різних перешкод, розташованих по визначеному маршруту. (Конкуриппик)
21.  Вид  автомобільного  спорту  -  гонки  на  спеціальних  мікролітражних  автомобілях
спрощеної конструкції (без кузовів), призначених для змагань на невеликому майданчику.
(Картинг)
22. Спуск на спортивних санях по жолобу. (Бобслей)
23. Мистецтво бою рукою і ступень? (Таеквондо)



24. Командна гра для водіїв категорії «А». (Мотобол)
25.  Назва  якогось  виду  спорту  з  англійської  перекладається  як  «снігова  дошка»?
(Сноуборд)
26. Назвіть улюблені змагання справжніх ковбоїв. (Родео)
27. Який спортивний снаряд навмисно погіршили, щоб не покалічити глядачів? (Спис. Він
перестав бути гострим)
28.  Назвіть ім'я російської  людини,  який в Голландії  дуже  полюбив ковзани і  першим
придумав прибивати їх до підошов чобіт. (Російський імператор Петро Перший)
29.  Якого  звання  удостоюються  альпіністи,  які  підкорили  чотири  «семи  тисячники»?
(«Сніжний барс»)
30.  Якій  тварині  наслідував  бігун  Чарльз  Шерилл,  коли  придумав  низький  старт?
(Кенгуру)
31. Назвіть російського борця-класика, що став восьмиразовим чемпіоном світу і потрапив
у Книгу рекордів Гіннесса. (Олександр Карелін. Греко-римська боротьба)
32. У якій американській грі «нічиїх» не буває? (Бейсбол)
33. Як ми називаємо китайську гімнастику? (Цигун)
34. Який кубок щорічно розігрують серед команд НХЛ? (Кубок Девіса)
35. Як за очі називають кожну з команд в гонках «Формули-1»? (Стайня)
36. У який гімнастичної фігури є тезка серед птах? (Ластівка)
37. Яку гру французи називають «літаючим півнем»? (Бадмінтон)
38. В яку гру першою з жінок стала грати шотландська королева Мері? (Гольф)
39. Хто з синів Зевса «організував» перші олімпійські ігри? (Геркулес)
40.  Як  називається  найбільша  фірма  в  Німеччині,  що  випускає  спортивні  товари?
(«Адідас»)
41. В якій грі дами найбільше стежать за своїми фігурами? (Шахи)
42. Як перекладається з англійської назва стилю плавання «батерфляй»? (Метелик)
43.  Назва  якогось  виду  єдиноборства  з  японської  перекладається  як  «м'який  шлях»?
(Дзюдо)
44. Який стиль плавання люди запозичили у жаби? (Брас)
45. Який вид спорту для одних може бути легким, а для інших важким? (Атлетика)
46. Яким войовничим словом можна назвати і тичину, і кільця, і бруси? (Снаряд)
47. Який спортивний термін перекладається з німецької як «слід на горі»? (Слалом)
48. В якому спортивному командному змаганні, щоб перемогти, треба задкувати назад?
(Перетягування каната)
49. Який російський поет не тільки сам захопився боксом, але і навчав цього мистецтва
інших? (Олександр Сергійович Пушкін)
50. У якій спортивній грі є «роздрук листа»? (Так називається удар у містечках)
51. Назвіть країну - батьківщину Олімпійських ігор? (Греція)
52. Кого не допускали на Ігри? (Жінок, рабів)
53. Як звали переможця Ігор у Стародавній Греції? (Олімпіоник)
54. Скільки днів тривали змагання? (П'ять)
55. В честь якогось бога проводилися Ігри? (На честь Зевса)
56. Як ви думаєте, чи проходили на Іграх змагання поетів та музикантів? (Так)
57. Згадайте девіз Олімпійських ігор. («Швидше, вище, сильніше»)
58. Що є символом Ігор? (Факел)
59. Що зображено на олімпійському прапорі? (П'ять кілець)
60.  На  відкритті  Олімпійських  ігор  команди  шикуються  в  алфавітному  порядку  -  за
першими  літерами  назв  країн,  які  вони  представляють.  Але  попереду  завжди  крокує
команда однієї і тієї ж країни. Якої? (Греції)
61. Чим нагороджували переможця у Стародавній Греції? (Вінком)
62. Яка медаль вручається за найвище спортивне досягнення? (Золота)
63. Назвіть талісман Олімпійських ігор у Москві в 1980 році? (Ведмідь)



64. Яке покарання встановлено за порушення правил гри? (Вилучення з поля)
65.  Назвіть  орган,  створений  для  визначення  спортсменів  або  команди,  гідних
нагородження. (Судді)
66. Як називають спортсмена, який здобув перемогу у змаганнях? (Чемпіон)
67. Як називають молодого спортсмена? (Юніор)
68.  Як  називається  гра  з  маленьким  м'ячиком,  яка  нещодавно  увійшла  в  число
олімпійських видів спорту? (Теніс)
69. Як називається споруда для проведення спортивних змагань? (Стадіон)
70. У Греції  кожна наступна гра називалася на честь грека,  який переміг у цьому виді
спорту. В якому? (У бігу)
71. Назвіть відомий вид автоспорту. (Ралі)
72. Сходження на гірські вершини - це... (Альпінізм)
73. Яке слово в перекладі з грецької означає «борець, людина міцної статури»? (Атлет)
74. Спортивна гра з м'ячем і ракеткою - це... (Бадмінтон)
75. Що означає «баскет» та «бол»? (Кошик і м'яч)
76. Швидкісний спуск на санях по підготовлених трасах - це... (Бобслей)
77. Цей вид спорту отримав свою назву від гірського масиву Альпи. Що це за вид спорту?
(Альпінізм)
78. Інша назва кулачного бою. (Бокс)
79. Якщо боксер не встає протягом десяти секунд - це... (Нокаут)
80. Входять в програму Олімпійських ігор гонки на мотоциклах? (Немає)
81. В яких іграх на майданчику натягнута сітка? (Волейбол, великий теніс)
82. Литі металеві ручки з двома чавунними кулями на кінцях - це ... (Гантелі)
83. Який музичний інструмент сповіщає про початок і кінець раунду в боксі? (Гонг)
84. Старовинні спортивні снаряди - це ... (Гирі)
85. Товсті мотузки, використовувані для лазіння, - це ... (Канати)
86.  Який  вид  єдиноборства,  що  походить  від  японської  системи  самозахисту,
перекладається як «порожня рука»? (Карате)
87. У якому виді спорту льодоруб - головний інструмент? (Альпінізм)
88. У що одягаються каратисти? (Кімоно)
89. Покрита льодом майданчик - це ... (Каток)
90. Змагання по їзді на яких тварин проводяться на Олімпійських іграх? (На конях)
91. Пристосування для збільшення швидкості плавця - це ... (Ласти)
92. Як називаються акробатичні вправи у воді? (Синхронне плавання)
93. Вища спортивне досягнення, встановлене спортсменом або командою, - це ... (Рекорд)
94. Чим перекидаються гравці в бадмінтоні? (Воланом)
95. Певне місце, з якого починається змагання, - це ... (Старт)
96. Викладач фізичної культури, фахівець в даному виді спорту - це ... (Тренер)
97. Спеціальна споруда для безпеки стрільби - це (Тир)
98.  Назвіть  спортивне  єдиноборство  з  застосуванням  шпаги,  рапіри  або  шаблі.
(Фехтування)
99. Мета цієї гри - забити м'яч у ворота супротивника. (Футбол)
100. Гра з шайбою - це ... (Хокей)
101. Прилад для вимірювання часу в спорті - це ... (Секундомір)
102. У цій грі можна оголошувати шах і мат. (Шахи)
103. Головний убір для захисту від травми. (Шолом)
104.  У  якому виді  спорту  відомі:  Брати  Кличко  (Бокс)  Гаррі  Каспаров  (Шахи)  Ганна
Курнікова (Теніс) Аліна Кабаєва (Гімнастика) Павло Буре (Хокей)
105. В яку гру грає команда «Зеніт»? (Футбол)
106. Назвіть батьківщину футболу. (Англія)
107. Назвіть найвідомішого футболіста Англії. (Бекхем)
108. У футболі, коли м'яч викочується за бокову лінію, - це ... (Аут)



109. З якої країни футболіст Роналдо? (Бразилія)
110. Взуття для гри у футбол. (Бутси)
111. Попадання м'яча у ворота - це ... (Гол)
112. Передача м'яча іншому гравцеві - це ... (Пас)
113. Скільки всього таймів у футболі? (Два)
114. Найважливіша фігура в шахах - це ... (Король)
115. Національні змагання на Чукотці - це ... (Гонки в упряжках)
116. Звідки родом такі єдиноборства, як дзюдо, карате? (Японія)
117. Існує жіночий футбол? (Так)
118. Найкрасивіший вид спорту на льоду - це ... (Фігурне катання)
119. Що на тілі людини символізує його силу? (М'язи)
120. Бій без правил - це ... (Реслінг)
121. Назвіть всі ігри, що закінчуються на «бол». (Футбол, волейбол, баскетбол, гандбол,
стрітбол)
122.  Мета  цієї  гри  -  при  найменшій  кількості  ударів  загнати  м'яч  в  лунку  ключкою.
(Гольф)
123. Чим збивають кеглі? (Кулею)
124. Як розшифровується слово «самбо»? (Самозахист без зброї)
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