
Olimpiada a Igrzyska olimpijskie 

- symbole i podstawowe pojęcia 

 

 



Igrzyska olimpijskie – najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza 

sportowa organizowana co 4 lata* (co 2 lata- na przemian letnie i zimowe) w 
różnych krajach, pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa 

wszystkich narodów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 

Igrzyska olimpijskie 



 

Ostatnie igrzyska olimpijskie:  

XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie: Pjongczang, luty 2018 

XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie: Rio de Janeiro, sierpień 2016 
 

Następne igrzyska olimpijskie : 

XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie: Pekin, luty 2022 

XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie: Tokio, lipiec/sierpień 2020 
 



Olimpiada 
 

Olimpiada – okres 4 lat w kalendarzu starogreckim, stosowany w 

starożytności na oznaczenie okresów pomiędzy igrzyskami, oraz 

współcześnie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako rachuba 
stosowana do obliczenia kolejnych letnich igrzysk olimpijskich 



Różnica między Olimpiadą a Igrzyskami 

Olimpijskimi 
 
Olimpiada i igrzyska to terminy pochodzące aż z czasów starożytnych. Określenia 

te stosowane są do opisywania wydarzeń związanych z igrzyskami olimpijskimi, 

czyli zawodami sportowymi odbywającymi się co cztery lata w sezonach letnim i 
zimowym. 

 

 Igrzyska Olimpijskie zatem to same zawody sportowe, czas, w którym zmagania 

sportowców się odbywają.  

 
Natomiast 

 

 

Olimpiada to czteroletni okres(czas) przygotowań do igrzysk olimpijskich. 

 

 



Wybrane symbole olimpijskie Wybrane symbole olimpijskie 



Flaga olimpijska 
 

Najbardziej znany ze wszystkich symboli olimpijskich, flaga olimpijska odzwierciedla ideały 

Pierre'a de Coubertina – twórcy nowożytnych igrzysk. 

 

Pięć różnokolorowych przecinających się kół symbolizuje zarazem różnorodność, jak i 

jedność ludzi zamieszkujących Ziemię. 

    Poszczególne kolory symbolizują kontynenty: 

 niebieski – Europę, czarny – Afrykę, czerwony – Amerykę, żółty – Azję i zielony – Australię.  
 

Flaga olimpijska wciągana jest na maszt podczas ceremonii 

 otwarcia igrzysk. Koła oznaczają też 5 dyscyplin sportowych  

w starożytności. 



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. 

 

   Przy pomocy skupionych promieni słonecznych ogień olimpijski wzniecany jest w Grecji w 

ruinach świątyni Olimpii. Stamtąd sztafeta olimpijska przekazuje pochodnię olimpijską 

kolejnym biegaczom. Tradycja zapalania ognia sięga Igrzysk z 1928, a jego przenoszenia w 

sztafecie – 1936. Do tej pory płomień olimpijski zgasł pięciokrotnie, z różnych powodów 

 

Zaszczyt zapalenia znicza przysługuje zasłużonemu,  

wybitnemu sportowcowi lub zawodnikom symbolizującym 

swoją osobą jakąś ideę. 

 


