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Kimagasló sportolói és sportemberi 
teljesítmények 
 
Keresned kell 10 olyan olimpikont, aki a feladatlapon megadott videóban nem 
szerepel, de valamilyen teljesítménye miatt legnek számít. Alább ilyen olimpikonokra 
találsz példákat. 
 

Johnny Weissmüller: Magyarországi sváb származású ötszörös olimpiai 
bajnok gyorsúszó, olimpiai harmadik vízilabdázó, a Tarzan-filmek sztárja, 24-
szeres világcsúcstartó. És amiben leg: az 1920-as években ő úszott először 1 
percen belül 100 m gyorson. 
 
Elek Ilona: Magyar származású, kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros 
világbajnok tőrvívónő. Amiben leg: ő az első magyar női olimpiai bajnok. 
 
Magyar Zoltán: A neve is mutatja, hogy magyar származású. Kétszeres 
olimpiai bajnok tornász, a lólengés hazai királya. A lovon végrehajtható számos 
új elem kidolgozása fűződik a nevéhez. Amiben leg: ő mutatta be legelőször a 
később róla elnevezett igen nehéz technikai elemet, a Magyar-vándort. 
 
Szergej Bubka: Ukrán származású atléta, a ’80-as évek sztárja, olimpiai bajnok 
rúdugró, 35-szörös világcsúcstartó. Amiben leg: elsőként ugrotta át a 6 m-es 
magasságot, és 2009-ig az egyetlen, aki teljesítette a 6,1 m-es szintet. 
 
Darnyi Tamás: Négyszeres olimpiai bajnok úszó, többszörös világcsúcstartó, a 
’80-as, ’90-es évek úszótehetsége. Amiben ő a leg: ő az egyedüli magyar férfi 
úszó, akit megválasztottak a világ legjobb úszójának 1991-ben.  
 
Shannon Miller: kétszeres olimpiai bajnok amerikai tornásznő, az 1996-os 
atlantai olimpia sztárja. Amiben ő a leg: önfeláldozás. A csapat döntőben már 
csak Miller ugrása volt hátra, rajta múlott, hogy bajnok lesz-e az amerikai 
tornász csapat. A lány bokája súlyosan megsérült korábban, megmondták, ha 
folytatja, valószínűleg le kell majd mondania arról, hogy valaha még tornázzon, 
ő mégis úgy döntött, ugrani fog. Gyönyörűen beleállt az ugrásba, csak utána 
esett össze. Az edző a karjaiban vitte le a síró lányt. Ugrásával bajnokká tette 
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az amerikai csapatot, sérülése azonban olyan súlyos volt, hogy a sportolói 
karrierjéről le kellett mondania. 
 
Ole Einar Björndalen: Norvég származású sílövő, hatszoros olimpiai bajnok, 14-
szeres világbajnok, 91-szeres világkupa győztes. Amiben ő a leg: ő az egyetlen 
sílövő, aki valaha egyetlen olimpia keretén belül (2002, Salt Lake City) 
megnyerte mind a négy számot. 
 
Jelena Iszinbajeva: Orosz származású atléta, kétszeres olimpiai bajnok, 
ötszörös világbajnok, 24-szeres világcsúcstartó rúdugrónő. Amiben leg: máig ő 
az egyetlen nő, aki átugrotta az 5 m-es magasságot, jelenleg is világcsúcstartó. 
 
Kovács Katalin: Magyar származású, háromszoros olimpiai bajnok, 31-szeres 
világbajnok kajakozónő. Amiben leg: minden idők legeredményesebb női 
kajakozója a világon. 
 


