
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
dawniej i dziś 



IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

To najbardziej znana                        

i prestiżowa impreza 

sportowa  we 

współczesnym 

świecie. 

 

Rys. 1 



STAROŻYTNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

• starożytne igrzyska olimpijskie 

zostały zapoczątkowane w Olimpii 

w Grecji w 776 r. p.n.e. 

• trwały 5 dni 

• w czasie trwania igrzysk nie 

prowadzono działań wojennych 

• za wygranie konkurencji zawodnik 

otrzymywał wieniec laurowy 

 Rys. 2 Wieniec laurowy 



STAROŻYTNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

Dyscypliny sportowe: 

• Biegi 

• Rzut dyskiem i oszczepem 

• Skok w dal 

• Zapasy i pankration 

• Boks 

• Wyścigi konne i wyścigi zaprzęgów 

 
Rys. 3 



PRZEBIEG IGRZYSK 
Dzień pierwszy 

Wszyscy zawodnicy uczestniczyli w obrzędach ku czci Zeusa i przysięgali, że będą walczyć uczciwie.  

Dzień drugi 

Rano rozgrywano wyścigi rydwanów , natomiast po południu rozgrywany był pięciobój składający 
się  
z następujących konkurencji: bieg, skok w dal, rzut dyskiem i oszczepem oraz zapasy. 

Dzień trzeci 

O poranku ponownie składano ofiary Zeusowi, natomiast po południu odbywały  
się biegi chłopców. 

Dzień czwarty 

W tym dniu rozgrywane były zawody, których celem było wykazanie się odwagą i wytrwałością – 
zapasy, boks, wyścigi w pełnym uzbrojeniu. 

Dzień piąty 

W ostatnim dniu zwycięzcy otrzymywali wieńce, mieli także prawo do postawienia swego posągu  
w gaju Zeusa. 
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NOWOŻYTNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

Nowożytne igrzyska olimpijskie zostały 

zapoczątkowane w Grecji w Atenach  

w 1896. 

Ideę nowożytnych Igrzysk Olimpijskich 

wznowił Baron Pierre de Coubertin. 

 

Rys. 8 Pierre de Coubertin 



ORGANIZACJA   IGRZYSK  
 

• Prawo do organizowania igrzysk otrzymuje 
miasto, a nie państwo. 

• Za organizację igrzysk odpowiada 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 

• W czasie igrzysk wszyscy zawodnicy 
przebywają we wiosce olimpijskiej. 

• Igrzyska letnie i zimowe odbywają się co   
4 lata.  

• Olimpiada to czas pomiędzy igrzyskami 
olimpijskimi. 

 Rys. 9 



FLAGA OLIMPIJSKA 

Flaga olimpijska symbolizuje różnorodność i jedność 

ludzi, a 5 kół olimpijskich w różnych kolorach odnosi 

się do 5 kontynentów. 

• Niebieski-Europa 

• Czarny -Afryka 

• Czerwony-Ameryka 

• Żółty-Azja 

• Zielony-Australia 

 
Rys. 10 



ZNICZ OLIMPIJSKI 

Znicz olimpijski – znicz, który jest zapalany w dzień 

rozpoczęcia igrzysk olimpijskich. Znicz zapala ostatni 

uczestnik (czasami może to być grupa 

osób) sztafety biegnącej z ogniem olimpijskim 

zapalonym tradycyjnie w Olimpii od promieni 

słonecznych. Znicz pozostaje zapalony aż do końca 

igrzysk olimpijskich. 

Rys. 11 Znicz w Vancouver w 2010 r. 
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Rys. 3 Źródło: https://twojahistoria.pl/2018/01/22/co-wypada-wiedziec-na-temat-igrzysk-olimpijskich-w-
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[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytne_igrzyska_olimpijskie 

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Znicz_olimpijski 

[3] M. B. Michalik, K. Zuchor „Kronika Sportu” wydawnictwo „Kronika” 1993 r. 
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