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Csoport: Koll.8. 

Téma: A magyar sport kiemelkedő egyéniségei, eredményei. 

Dátum: 2020.01.11. 

 

Üdvözlök Mindenkit! 

Remélem, jól vagytok! Az elmúlt csoportfoglalkozáson nemzeti jelképeinkkel, a magyar 

kultúrával és tudománnyal foglalkoztunk. Folytatva a témakört, ma a magyar sporttal, 

sporttörténettel, a magyar sport néhány kiemelkedő egyéniségeivel, eredményeivel 

foglalkozunk. 

Talán a legnagyobb sporteseménynek a világon az olimpiai játékokat tekinthetjük, ezen belül 

is a nyári olimpiai játékokat, ahol rengeteg számban mérik össze a versenyzők tudásaikat. 

Emellett – amiből világbajnokságot is rendeznek - talán a labdarúgás a legnépszerűbb. 

 

Elsősorban az internet segítségével válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 

1. Mikorra nyúlik vissza az ókori olimpiai játékok kezdete? 

2. Mikortól számítjuk az újkori olimpiai játékokat? 

3. Hol rendezték legutóbb a nyári olimpiai játékokat és mikor? 

4. Hány aranyat szereztünk itt és ki volt a legeredményesebb sportoló? Milyen 

sportágban jeleskedett? 

5. Hány érmet szereztünk összesen itt? 

6. Hány aranyérmet szereztünk eddig összesen a nyári olimpiai játékokon? 

7. Melyik évben szereztük a legtöbb aranyat? 

8. Hányadik helyen végzett ebben az évben Magyarország az éremtáblázaton? 

9. Az újkori nyári olimpiai játékok történetében melyik sportágban volt Magyarország a 

legsikeresebb? Hány aranyat szereztünk eddig ebből a sportágból? 

10. Az újkori nyári olimpiai játékok történetében ki volt az eddigi legsikeresebb magyar 

sportoló? Milyen számban indult? Hány aranyat nyert? 

11. Melyek azok a sportágak vagy versenyszámok, amelyekben Magyarország hosszú 

idők óta kiemelkedően teljesít? (4) 

12. Melyik sportághoz és melyik évhez köthető a Melbourne-i vérfürdő néven is elhíresült 

összecsapás? 
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13. Hányadik legsikeresebb nemzet Magyarország az olimpiai labdarúgás történetében? 

Hány arany, ezüst és bronzérmet szerzett eddig Magyarország? 

14. A magyar labdarúgó-válogatott mikor (melyik évben) érte el legnagyobb sikerét a 

labdarúgó világbajnokságon? 

15. Ki lőtte eddig a legtöbb válogatott gólt? 

16. Mi volt a neve az eddigi legsikeresebb magyar válogatottnak? 

17. Mikor jutott ki utoljára világbajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott? 

18. Az év sportolója díjat 1958 óta magyar sportújságírók szavazatai alapján minden 

évben egy hazai női és egy férfi sportoló kapja meg. Kik voltak ők legutóbb? Milyen 

sportágat képviselnek? 

19. A tavalyi évben melyik sportágban lettünk 21 év után újra Európa-bajnokok? 

20. Kik voltak az alábbi hírességek, akikről az alábbi sportlétesítmények kapták a 

nevüket? 

Hajós Alfréd Uszoda 

Papp László Aréna 

Puskás Aréna 

Hódos Imre Sportcsarnok 

Bozsik Akadémia 

 ......................................................................................................................................................  

Visszaküldést lehetőség szerint 1 üzenetben kérném! 

Jó munkát, jó egészséget kívánok! 

VIGYÁZZON MAGÁRA MINDENKI! 

Takács tanár úr 


