
INTREBARI CONCURS  „Cine stie olimpism, castiga!"  

 

1. Prima editie a Jocurilor Olimpice antice s-a desfasurat la Olimpia in anul:         

         a) 776 i.Hr.                   b) 786 i.Hr.                  c) 776 d.Hr.  

2. Cine a fost renovatorul Jocurilor Olimpice moderne?      

             a) Juan Antonio Samaranch                 b) Pierre de Coubertin                   c) George Plagino  

3. Cum se numeste cetateanul roman de origine greaca, considerat unul dintre precursorii J.O. 

Moderne?              

     a) Mihail Kogalniceanu                  b) Evanghelie Zappa                  c) Spiru Haret  

4. Hotararea pentru formarea unui Comitet International Olimpic a fost luata in anul:             

      a) 1894                   b) 1896                  c) 1900 

 

5. In ce an a fost organizata prima editie a Jocurilor Olimpice moderne?     

              a) 1896                  b) 1900                  c) 1914 

6.Prima participare a  României la Jocurilor Olimpice moderne de vară a fost în anul? 

a. 1900  b. 1924  c.1928 

7. Romania a avut un membru al C.I.O inca din anul 1899 in persoana:    

 a) Domnitorului Gheorghe Bibescu            

 b) Printului George Gh. Bibescu (fratele domnitorului Gh.Bibescu)       

 c) Polisportivului Valentin Bibescu – sotul scriitoarei Martha Bibescu 

8. In ce an a fost infiintat Comitetul Olimpic Roman ?              

     a) 1991                  b) 1914                  c) 1912 

9. Cine este actualul presedintele al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (C.O.S.R.)?          

            a) Octavian Morariu              b) Alin Petrache    c). Mihai Covaliu 

10. Actualul presedinte al Comitetului International Olimpic (C.I.O.) este?         

      a) Thomas Bach              b) Juan Antonio Samaranch              c) Jacques Rogge 

11.Sediul Comitetului International Olimpic si al Muzeului Olimpic se afla la:           

    a) Londra (Anglia)            b) Lausanne (Elvetia)             c) Paris (Franta) 



12. Academia Olimpica Romana a fost infiintata in anul:          

      a) 1914               b) 1970              c) 1991 

13. Ce se intelege prin expresia „Olimpiada”:               

 a) Un cuvant derivat din Olimpism                b) O intrecere sportiva de anvergura                c) Intervalul 

de 4 ani dintre două editii ale Jocurilor Olimpice 

14. Deviza olimpica „Citius – Altius – Fortius” inseamna:           

     a) umanitate – prietenie – pace              b) mai repede – mai sus – mai puternic          

      c) cunoastere – respect – colaborare  

15. Cum sunt colorate cercurile olimpice inlantuite de la stanga la dreapta?        

 a) rosu, galben, albastru, negru, verde             b) albastru, galben, negru, verde, rosu  

 c) negru, verde, galben, rosu, albastru 

16. Drapelul olimpic, continand emblema olimpica, cele 5 cercuri, a fost inaltat prima oara pe un 

stadion olimpic in:  

1).1896 – J.O. Atena   2).1920 – J.O. Anvers     3).1952 – J.O. Helsinki 

 17. Ce este imprimat pe drapelul olimpic?         

        a) un porumbel                b) o ramura de maslin               c) cercurile olimpice 

18. La care din editiile J.O. stafeta olimpica a strabatut teritoriul Romaniei in drumul spre orasul 

gazda al J.O.:  

1.Munchen – 1972  

2.Moscova – 1980  

3.Ambele 

19. Cine a tradus Imnul olimpic, in poem, in limba romana?              

   a) Octavian Vintila                 b) Tudor George                c) Cristian Topescu  

20. In ce data se serbeaza pe plan mondial «Ziua Olimpica» ?          

     a) 23 iulie             b) 23 iunie               c) 23 august 

  21. In ce an a fost obtinuta prima medalie olimpica romaneasca?       

         a) 1924                b) 1928                c) 1952 

22.Cine a obtinut prima medalie olimpica de aur pentru Romania? 

a. Iosif Sarbu   b. echipa de rugby  c.Henri Rang 



 

23. Cine este cea mai cunoscuta gimnasta romanca?      

         a) Andreea Raducan             b) Nadia Comaneci              c) Lavinia Milosevici 

 

24. La care editie a J.O. de iarna, Panturu si Neagoe au obtinut prima si singura medalie - bronz - la 

intrecerile olimpice de iarna? 

 1.La J.O. de la Innsbruck din 1964 

 2.La J.O. de la Grenoble din 1968 

 3.La J.O. de la Sapporo din 1972  

25. Iolanda Balas a obtinut 2 medalii olimpice de aur la:             

a) saritura in lungime                b) saritura in inaltime                 c) saritura cu prajina 

26. Prima medalie a gimnasticii masculine romanesti in proba pe echipe a fost castigata                 la 

Jocurile Olimpice de la:      

 a) Atlanta                 b) Sydney                c) Atena  

27. George A. Plagino, membru C.I.O. pentru Romania in anii 1908 – 1949, a concurat in nume 

propriu la J.O. din 1900 – Paris, la proba de: 

 1.tir cu arcul  2.talere   3.pistol 

28. Care a fost cea mai buna performanta olimpica obtinuta de echipa masculina de handbal?   

       a) aur        b) argint         c) bronz 

29. La ce  sport a cucerit Leon Rotman medalia olimpica de aur?   

         a) canoe            b) kaiac             c) canotaj  

30. Lia Manoliu este prima sportivă din lume care a participat la: 

a) 6 editii                  b) 5 editii                   c) 7 editii 

31. Care dintre sportivele noastre, atleta, campioana olimpica la J.O. de la Mexic din 1968, presedinte 

al Comitetului Olimpic Roman in perioada 1990-1998, a fost denumita si „Doamna miscarii olimpice 

romanesti”?  

1.Lia Manoliu    2.Iolanda Balas Soter   3.Mihaela Penes 

32.La ce editie a J.O de vară, delegația României a intrat în primele 10 națiuni ale lumii. 

a).1960 Roma b). 1976 Montreal c) 1984 Los Angeles 

32. Cine a adus cele mai multe puncte reprezentanţilor României la Jocurile Olimpice? 



Răspuns: gimnasta Nadia Comăneci cu un total de 50,66 puncte. 

33.Amintiţi o mare personalitate sportivă care a primit din partea C.I.O înaltă distincţie olimpică? 

Răspuns: Lia Manoliu. 

34.Ce se înţelege prin expresie „fair play”? 

Răspuns: „fair play” este un termen sportiv. El înseamnă respectul faţă de reguliile sportului, 

respectul faţă de adversar, faţă de arbitrii şi spectatori. 

35.Ce este Olimpismul şi cum se manifestă în societatea modernă? 

Răspuns: Olimpismul este o filozofie a vieţii care inalţă şi comnină într-un ansamblu echilibrat 

calităţile corupul, voinţei spiritului. Olimpismul aşează în mod creator cultura şi educaţia şi 

sportul. 

 

36.Când şi unde s-a născut Nadia Comăneci, cea mai mare gimnastă din ţara noastră? 

Răspuns: s-a născut la 12 noiembrie 1962 în oraşul Oneşti-Bacău. 

37.Câte note de 10 a primit Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976? 

Răspuns: şapte note de 10, pentru prima oară în istoria gimnasticii. 

38.Când şi unde a fost arborat, pentru  prima dată la Joc Olimpic drapelul olimpic?   

 a) 1900 – Paris   b) 1936 – Berlin     c) 1920 – Anvers 

39.La ce proba si în ce an a devenit campioana Olimpica Mihaela Penes, ca cea mai tanara   

concurenta a RO?     

      a) greutăţii   b) discului  c) suliţei 

40 Cine a egalat nr. de participari la JO a d-nei Lia Manoliu (6 editii)     

a. Ivan Patzaichin  b.Elisabeta Lipa c. Nadia Comaneci 

41. Care este ramura sportivă care a adus cele mai  multe medalii de aur delegaţiei  olimpice 

româneşti,  pe ansamblul tuturor ediţiilor?     

a) canotaj b) atletism c .) gimnastică 

42.Cine a fost primul preşedinte al C.O.R? 

Răspuns: principele Carol al 2-lea în anul 1914. 

43. Cine a fost prima femeie care a obtinut prima   medalie de aur  la JO  ptr RO   si la ce proba 

                       

        a)  Anisoara Cusmir -săritura în lungime        



        b) Iolanda Balazs Soter- săritura în înălţime     

        c) Yelena Isinbayeva -săritura cu prăjina 

44.Cine rosteşte Jurământul Olimpic ?   

        a) cel mai bun sportiv al ţării gazdă    

        b) cel mai bun sportiv al continentului    

        c) cel mai bun sportiv al lumii 

45. La care ediție a J.O de vară delegația  României a cucerit cele mai multe medalii? 

a). 1976 Montreal  b). 1984 Los Angeles  c). 2000 Sydney 

47. Voleiul a devenit sport olimpic in anul? 

a) 1964 Tokyo  b) 1968 Mexico City c)1972 Munchen 

48.  Care este numele singurului român campion olimpic la box? 

                a) Ion Monea 

                b) Marian Simion 

                c) Nicolae Linca 

49. . Care a fost cea mai bună performanţă olimpică obţinută de echipa masculină de volei? 

a) medalie de bronz  b) medalie de argint  c).locul IV 

50. Care sportivă a fost aleasă  cea mai buna sportiva a secolului al XX-lea 

R: Nadia Comăneci 


