


 Najdłuższy bieg na świecie : Najdłuższy 

bieg na świecie – Self Transcendence

3100 Mile Race. Wynik Salo jest z 

pewnością warty zapamiętania. Dziś 

jednak zawodnik mógłby zaliczyć 

jeszcze bardziej udane występy. 

Obecnie najdłuższy bieg na świecie ma 

bowiem “tylko” 4989 km.



 Najcięższy podniesiony ciężar :Na 
Olimpiadzie w Melbourne w 1956 roku 
zdobył złoty medal w wadze 
superciężkiej. Poza tym wpisał się do 
Księgi Rekordów Guinnessa z 
największym podniesionym ciężarem na 
plecach 2840 kg, który to wynik nadal 
nie został pobity. W szczytowym 
momencie swojej kariery Anderson miał 
63 cm w bicepsie oraz 91 cm w udzie.



 Najdalszy skok na tyczce : Szwed 

Armand Duplantis ustanowił absolutny 

rekord globu w skoku o tyczce. W 

mistrzostwach świata w Eugene uzyskał 

wynik 6,21 i zdobył złoty medal. 

Poprzedni rekord także należał do 22-

letniego Szweda urodzonego w... USA



Rekord świata: Jürgen Schult 74,08 m

Rekord Europy: Jürgen Schult 74,08 m

Rekord Polski: Piotr Małachowski 71,84 m



 Floyd Mayweather

 Naszym zdaniem, bezdyskusyjnie 
najlepszym bokserem wszechczasów jest 
Floyd Mayweather jr. Amerykanin stoczył 50 
walk na zawodowych ringach i ani razu nie 
dał się pokonać. A walczył przecież nie z 
byle kim. 24-krotnie toczył walki 
mistrzowskie, a w swojej karierze zdobywał 
pasy mistrza świata takich kategorii 
wagowych, jak: półśrednia, junior średnia, 
junior lekka, półśrednia oraz lekkośrednia.





 Rekord został pobity przez Amerykanina 

Joeya Chestnuta 4 lipca 2007 roku 

podczas zawodów rozegranych w 

Coney Island w Dniu Niepodległości 

Stanów Zjednoczonych. Chestnut zjadł 

66 hot-dogów, natomiast Kobayashi 63.



Rekord Guinnessa w jedzeniu 

lodów wynosi 382 gramów w zaledwie 30 

sekund? Na szczęście podczas 

Lodowego ALL YOU CAN EAT będziecie 

mieli aż 15 minut, by zjeść ich tyle, ile 

dacie radę! To prawdziwa gratka dla 

każdego, kto dzień rozpoczyna od 

potrójnej porcji pyszności.



 Do 2015 roku rekord należał do Petera 

Czerwińskiego – Kanadyjczyka polskiego 

pochodzenia, który na zjedzenie 30-

centymetrowego placka potrzebował 

50 sekund. Jego rekord w imponującym 

stylu poprawił jednak Filipińczyk Kevin 

Medina, który pochłonął pizzę w –

uwaga – 32,28 sekundy!



 20 sierpnia 2018 roku Relax Kebab 

Radzymin pobił rekord na najdłuższy 
kebab świata. Potrawa ważyła pół tony i 

mierzyła 150 metrów. Przygotowanie 

tego kebaba zajęło 10 pracownikom 

restauracji 28 godzin.



 Największa pizza na świecie

 Rekord Guinnessa został pobity nigdzie 

indziej jak w Rzymie w 2012 r. Kucharze z 

włoskiej stolicy przygotowali danie o 

imponującej średnicy 3960 metrów. Do 

jego produkcji użyli aż 19,8 ton kg mąki, 

1,5 tony masła, 8 800 litrów sosu 

pomidorowego, 210 l oleju roślinnego 

oraz 19 ton moczzarelli.



 1-Ile km wyniósł najdłuższy bieg na Świecie

 2-Jaki był najcięższy podniesiony ciężar

 3-Ile wyniósł najdłuższy skok na tyczce

 4-O ile więcej Jürgen Schult rzucił od Piotra 
Małachowskiego

 5- Jak nazywał się najlepszy bokser na 
świecie(według nas)

 6-O ile więcej HOT DOGÓW zjadł Joeya
Chestnuta od Kobayashiego

 7-Ile cm wynosił najdłuższy kebab na świecie

 8- Ile ton mocarelli trzeba było dodać do 
najwyższej pizzy świata








