
1. 
Sommar-OS går i Tokyo 2021. 

I vilket land är Tokyo huvudstad?

1. Kina

X. Thailand

2. Japan



2. 
Vad symboliserar 

de olympiska ringarna? 

1. De olika medaljerna

x. De olika grenarna

2. De olika kontinenterna



3. 
Stockholm och Sverige har 

arrangerat sommar-OS en gång. 
Vilket år var det? 

1. 1996

x. 1912

2. 2004



4. 
Vad är doping? 

1. Att man äter så mycket att man kan 
brotta omkull alla

x. Att man fuskar genom att använda 
häxkonster och trollformler

2. Att man fuskar genom att ta 
förbjudna substanser



5. 
Pierre de Coubertin hette de 

Olympiska spelens fader. Vilket 
känt OS-uttryck myntade han? 

1. ”Det viktigaste är att vinna”

x. ”Det viktigaste är inte att vinna, 
utan att kämpa väl.”

2. ”Den som är starkast vinner.”



6. 
Var arrangeras 

sommar-OS 2024? 

1. Los Angeles i USA

x. Paris i Frankrike

2. Rom i Italien



7. 
Vilket land arrangerade 

de första moderna 
Olympiska spelen år 1896? 

1. USA

x. Sverige

2. Grekland



8. 
I vilken idrott tävlar 

Daniel Ståhl i 
sommar-OS 2021?

1. Spjut

x. Diskus

2. Slägga



9. 
Vad heter maskotarna för 

OS och Paralympics i Tokyo?

1. Miraitowa och Someity

X. Humle och Dumle

2. Yin och Yang



10. 
Hanna Öberg är ett svenskt 
medaljhopp på vinter-OS. 
Vilken gren tävlar hon i?

1. Längdskidor

x. Skidskytte

2. Curling



11. 
Sommar-OS i Tokyo skulle 

egentligen genomförts 2020 
men sköts upp till 2021. Varför?

1. Det var krig på för många håll i världen.

X. Man hann inte bli klar med alla arenor i 
Tokyo.

2. På grund av Covid-19 pandemin.



12. 
Vilken stad arrangerar nästa 

vinter-OS 2022?

1. Peking i Kina

x. Moskva i Ryssland

2. Milano i Italien



Facit

1. 1. Tokyo är huvudstad i Japan.
2. 2. De olympiska ringarna symboliserar de  olika 

kontinenterna.
3. x. OS i Stockholm arrangerades 1912.
4. 2. Doping betyder att man fuskar genom att  ta förbjudna 

substanser.
5. x. Pierre de Coubertain myntade uttrycket;  

”Det viktigaste är inte  att vinna, utan  att kämpa väl.”
6. x. Sommar-OS  2024 går i Paris, Frankrike.
7. 2. De första moderna  olympiska spelen hölls i Aten, 

Grekland1896.
8. x. Hanna Öberg tävlar i skidskytte.
9. 1. Maskotarna heter Miraitowa och Someity.
10. x. Hanna Öberg tävlar i skidskytte.
11. 2. På grund av Covid-19 pandemin.
12. 2. Vinter-OS 2022 arrangeras i Peking, Kina.
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