
 

 

 
V OLIMPIADA Z WIEDZY O LECHU POZNAŃ 

ETAP ELIMINACYJNY 
SEZON 2021/22 

 
1. Który piłkarz zdobył najwięcej, bo aż pięć tytułów mistrzowskich z Lechem Poznań? 

a. Piotr Reiss 
b. Ryszard Rybak 
c. Marek Rzepka 
d. Jarosław Araszkiewicz 

2. W którym roku Kolejorz cieszył się z pierwszej w swojej historii podwójnej korony 
(mistrzostwo + krajowych puchar)? 

a. 1983 
b. 1984 
c. 1988 
d. 1990 

3. Jak nazywał się trener, który prowadził niebiesko-białych w latach 1980-84, ciesząc 
się z nimi z dwóch tytułów mistrza kraju? 

a. Jerzy Kasalik 
b. Teodor Napierała 
c. Wojciech Łazarek 
d. Jerzy Kopa 

4. Które miejsce w tabeli wszechczasów ekstraklasy zajmuje Lech Poznań? 

a. pierwsze 
b. trzecie 
c. piąte 
d. siódme 



 

 

5. W którym roku w nazwie klubu po raz pierwszy pojawił się „Lech”? 

a. 1922 
b. 1948 
c. 1957 
d. 1994 

6. W jakich latach w Kolejorzu występował w komplecie legendarny tercet ABC (Teodor 
Anioła, Edmund Białas oraz Henryk Czapczyk)? 

a. 1945-1950 
b. 1949-1950 
c. 1950-1952 
d. 1966-1970 

7. Ile goli na najwyższym szczeblu rozgrywkowym ma na swoim koncie najlepszy 
strzelec w historii Lecha Poznań, Teodor Anioła? 

a. 141 
b. 154 
c. 170 
d. 197 

8. W którym roku miał miejsce tzw. „Cud w Błażejewku”, po którym lechici w 
niesamowitych okolicznościach utrzymali się w lidze? 

a. 1976 
b. 1977 
c. 1980 
d. 1981 

9. Który z piłkarzy Lecha Poznań został pierwszym w historii Kolejorza reprezentantem 
Polski? 

a. Mieczysław Tarka 
b. Teodor Anioła 
c. Włodzimierz Wojciechowski 
d. Edmund Białas 



 

 

10.  Od którego roku niebiesko-biali rozgrywali swoje domowe mecze na stadionie na 
Dębcu? 

a. 1922 
b. 1934 
c. 1945 
d. 1980 

11.  Z jaką drużyną Lech Poznań rozegrał swój pierwszy mecz po awansie do I ligi w 
sezonie 2002/03? 
 
a. Wisła Kraków 
b. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 
c. Pogoń Szczecin 
d. Zagłębie Lubin 

 
12.  Teren w Europie zdobyty jedynie przez Kolejorza. Pozostałe polskie kluby 

występujące w europejskich pucharach jeszcze tam nie wygrały. O jakim kraju 
mowa? 
 
a. Belgia 
b. Cypr 
c. Włochy 
d. Holandia 

 
13.  By nie tracić sił na podróż, niebiesko-biali przed meczem z Borrusią 

Mönchengladbach (1985 rok) udali się na spotkanie ligowe samolotem czarterowym. 
O jakiego rywala chodzi? 
 
a. Wisła Kraków 
b. Lechia Gdańsk 
c. Legia Warszawa 
d. Polonia Warszawa 

 
14.  Skoro mowa o meczu z Borrusią Mönchengladbach… Który europejski magazyn 

sportowy napisał w relacji z meczu: „Powietrze uszło z piłki i z Borussii”? 
 
 



 

 

a. Kicker 
b. L'Équipe 
c. Bild Sport 
d. La Gazzetta dello Sport 

 

15.  To teraz seria pytań o napastników. Przeciwko jakiej drużynie Robert Lewandowski 
strzelił swojego pierwszego gola w Lechu Poznań? 
 
a. GKS Bełchatów 
b. Górnik Zabrze 
c. Chazar Lenkoran 
d. Grasshoppers Zurich 

 
16.  Kto po raz ostatni został królem strzelców będąc piłkarzem Lecha Poznań? 

 
a. Robert Lewandowski 
b. Christian Gytkjaer 
c. Artjoms Rudnevs 
d. Mikael Ishak 

 
17.  Z kim ex-aequo Mikael Ishak został królem strzelców Ligi Europy (licząc również 

mecze eliminacyjne)? 
 
a. Harry Kane 
b. Gerard Moreno 
c. Edin Dżeko 
d. Edinson Cavani 

 
18.  Przeciwko jakiemu rywalowi swojego pierwszego gola w europejskich pucharach 

strzelił Filip Szymczak? 
 
a. Hammarby IF 
b. Benfica Lizbona 
c. Valmiera FC 
d. Apollon Limassol 

 
 



 

 

19.  Ile hattricków zdobył Christian Gytkjaer w Lechu Poznań? 
 
a. jeden 
b. dwa 
c. trzy 
d. cztery 

 

20. Teraz trochę o autorach ważnych bramek. Kto strzelił decydującego o awansie gola 
w meczu z Austrią Wiedeń? 
 
a. Sławomir Peszko 
b. Manuel Arboleda 
c. Rafał Murawski 
d. Robert Lewandowski 

 

21. Kto strzelił 2000. gola dla Lecha Poznań w najwyższej klasie rozgrywkowej? 
 
a. Piotr Reiss 
b. Gergo Lovrencsics 
c. Rafał Murawski 
d. Szymon Pawłowski 

 

22.  Kto jest najmłodszym strzelcem gola dla Lecha Poznań w Ekstraklasie? 
 

a. Filip Marchwiński 
b. Antoni Kozubal 
c. Dawid Kownacki 
d. Jakub Kamiński 

 
23.  Kto strzelił decydujący rzut karny w meczu II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów 

przeciwko Interowi Baku? 
 
a. Krzysztof Kotorowski 
b. Semir Stilić 
c. Sławomir Peszko 
d. Sergey Krivets 



 

 

24.  Z którym z klubów Kolejorz nie zagrał jeszcze w europejskich pucharach? 
 
a. FC Liverpool 
b. Borussia Dortmund 
c. Athletic Bilbao 
d. Olympique Marsylia 

 
25.  Licząc wszystkich europejskich rywali Lecha (faza pucharowa oraz eliminacje), to z 

którą z drużyn Kolejorz spotykał się najczęściej? 
 
a. IFK Göteborg 
b. FC Basel 
c. Chazar Lenkoran 
d. BFC Siófok 

 
26.  Ile razy Lech wygrał swoją grupę w UEFA-Intertoto Cup? 

 
a. raz 
b. dwa 
c. trzy 
d. cztery 

 
27.  Która drużyna była przeciwnikiem Lecha Poznań w ostatnim wygranym przez 

Kolejorza finale Pucharu Polski? 
 
a. Legia Warszawa 
b. Arka Gdynia 
c. Wisła Kraków 
d. Ruch Chorzów 

 

28.  Najdłuższa seria bez porażki Lecha Poznań w meczach domowych za kadencji 
trenera Nenada Bjelicy wyniosła: 
 
a. 18 meczów 
b. 19 meczów 
c. 20 meczów 
d. 21 meczów 



 

 

29.  Ilu piłkarzy z obecnej kadry Lecha Poznań ma w swojej karierze mistrzostwo? 
 
a. trzech 
b. czterech 
c. pięciu 
d. sześciu 

 
30. Od lata 2021 roku Lech Poznań ma sekcję piłki nożnej kobiet. W której lidze ten 

zespół obecnie występuje? 
 
a. Ekstraliga 
b. I liga 
c. II liga 
d. III  

 
31. Trenerką Lecha Poznań UAM jest: 

 
a. Alicja Zając 
b. Maja Kuleczka 
c. Zuzanna Sawicka 
d. Zofia Mager 

 

32.  25 października 1992 roku w poznańskiej hali Arena doszło do starcia, które 
przeszło do historii całej polskiej koszykówki. Wówczas w derbach Poznania 
kobiecy zespół Lecha przegrał z Olimpią 115:119. Ile dogrywek było potrzebne do 
wyłonienia zwycięzcy w tym emocjonującym spotkaniu? 
 
a. trzy 
b. cztery 
c. pięć 
d. sześć 

 

33. Piłkarze Lecha Poznań mają na swoim koncie siedem tytułów mistrza kraju. A ile 
złotych medali mistrzostw Polski seniorów wywalczyli koszykarze Kolejorza? 

 

 



 

 

a. siedem 
b. dziewięć 
c. jedenaście 
d. trzynaście 

  

34.  Był najsłynniejszym zawodnikiem sekcji kolarskiej Lecha. W 1970 roku wygrał w 
Poznaniu etap Wyścigu Pokoju, a fetowany był przez 60 tysięcy kibiców na 
ówczesnym stadionie im. 22 lipca. Rok później zajął drugie miejsce w klasyfikacji 
generalnej legendarnego wyścigu. Dwukrotnie był wybierany najlepszym 
sportowcem Wielkopolski. Jak się nazywał? 
 

a. Marian Kegel 
b. Zenon Czechowski 
c. Jan Kluj 
d. Bernard Bocian 

  

35. W 1975 roku pływaczka Lecha Teresa Zarzeczańska dokonała pewnego wyczynu 
jako czwarta kobieta na świecie. O jaki wyczyn chodzi? 
 

a. dziesięć medali na igrzyskach olimpijskich 
b. pięć rekordów świata w jednym roku 
c. przepłynięcie tysiąca kilometrów 
d. przepłynięcie kanału La Manche  

  

36. W której dyscyplinie drużynowej Lech wywalczył najwięcej tytułów mistrza Polski? 
 

a. koszykówka kobiet 
b. koszykówka mężczyzn 
c. hokej na trawie mężczyzn 
d. siatkówka kobiet 

  

37. Koszykarze Lecha Poznań w 1989 roku odnieśli wielki sukces, awansowali do grona 
ośmiu najlepszych zespołów Pucharu Europy Mistrzów Krajowych i zmierzyli się 
tam z koszykarskimi potęgami. W decydującej rundzie walczyli ze Stroitielem Kijów. 
Na wyjeździe przegrali 88:104, ale w poznańskiej Arenie w rewanżu wygrali 101:84. 
Kto na sekundę przed końcem zdobył decydujące punkty? 



 

 

 
a. Jarosław Jechorek 
b. Eugeniusz Kijewski 
c. Tomasz Szafrański  
d. Tomasz Torgowski 

  

38. Najlepszym koszykarzem Lecha Poznań w latach 80. był Eugeniusz Kijewski. Jaki 
nosił pseudonim? 
 
a. Geniu 
b. Kijek 
c. Szef 
d. Strzelba 

  

39. Stadion przy Bułgarskiej to od lat arena zmagań piłkarzy Kolejorza. Ale niegdyś tutaj 
swoje spotkania rozgrywała również inna sekcja kolejowego klubu. O jaką sekcję 
chodzi? 

 

a. hokeja na trawie mężczyzn 
b. tenisa ziemnego 
c. siatkówki plażowej 
d. hokeja na lodzie 

  

40. Od ponad dziesięciu lat istnieje ekipa piłkarska kibiców Lecha, która występuje w 
rozgrywkach pod nazwą Drużyna Wiary Lecha. Który z jej zawodników ma 
rozegranych najwięcej meczów w ekstraklasie w pierwszej drużynie Kolejorza? 
 
a. Hubert Wołąkiewicz 
b. Jakub Wilk  
c. Zbigniew Zakrzewski 
d. Błażej Telichowski 

  

 


