
1. 
Vinter-OS går i Peking 2022. 

I vilket land är Peking 
huvudstad?

1. Kina

X. Thailand

2. Japan



2. 
Vad är 

de olympiska ringarna 
symbol för? 

1. De olika medaljerna

x. De olika idrottsgrenarna i OS

2. Världens kontinenter 



3. 
Stockholm och Sverige har 

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

1. 1996

x. 1912

2. 2012



4. 
Charlotte Kalla har tagit flest 
OS-medaljer av alla svenskar. 

Kan du gissa hur många?

1. fem

X. tjugo

2. nio



5. 
Hur lyder de Olympiska spelens 

valspråk?

1. ”Det viktigaste är att vinna”

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

2. ”För OS i tiden”



6. 
Hur lång tid är det 

mellan två vinter-OS? 

1. Ett år

x. Tio år

2. Fyra år



7. 
Hur många länder deltar 

i OS nu för tiden?

1. 106

x. 206

2. 306



8. 
Daniel Ståhl vann OS-guld i 
Tokyo 2021. I vilken idrott?

1. Spjut

x. Diskus

2. Brottning



9. 
Vilket utrotningshotat djur är 

OS-maskoten i Peking?

1. En jättepanda

X. En isbjörn

2. En dingo



10. 
I vilken idrott tillhör Frida 

Karlsson en av världens bästa?

1. Skidskytte

x. Längdskidor

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.

2. På grund av covid-19 pandemin.



12. 
Varför brinner den olympiska 

elden under OS?

1. För att deltagarna ska kunna grilla korv.

x. Som symbol för kampen om seger, 
fred och vänskap. 

2. För att man ska kunna ta selfies. 



13. 
I vilken tävling är deltagarna 
snabbast på ett vinter-OS?

1. störtlopp

x. rodel

2. längdskidor



Facit

1. 1. Peking är huvudstad i Kina.
2. 2. Världens kontinenter.
3. x. OS i Stockholm arrangerades 1912.
4. 2. Charlotte Kalla har tagit nio OS-medaljer. Hon delar 

rekordet med Sixten Jernberg.
5. x. ”Det viktigaste är inte  att vinna, utan  att kämpa väl.”
6. 2. Vart fjärde år.
7. x. 206 nationer är med i den olympiska rörelsen och deltar 

antingen på sommar- och/eller vinter-OS.
8. x. Daniel Ståhl vann OS-guld i diskus.
9. 1. Maskoten Bing Dwen Dwen är en jättepanda.
10. x. Frida Karlsson tävlar i längdskidor.
11. 2. På grund av covid-19 pandemin.
12. x. Som en symbol för kampen om segern, fred och vänskap.
13. x. Rodelåkarna kommer upp i en snitthastighet på 144 km/h. 

Störtlopp 135 km/h och längdskidor 81 km/h.


	1. �Vinter-OS går i Peking 2022. �I vilket land är Peking huvudstad?�
	2. � Vad är �de olympiska ringarna �symbol för? �
	3. � Stockholm och Sverige har arrangerat sommar-OS en gång. Vilket år var det? �
	4. � Charlotte Kalla har tagit flest OS-medaljer av alla svenskar. Kan du gissa hur många?�
	5. � Hur lyder de Olympiska spelens valspråk?�
	6. � Hur lång tid är det �mellan två vinter-OS? �
	7. �Hur många länder deltar �i OS nu för tiden?�
	8. �Daniel Ståhl vann OS-guld i Tokyo 2021. I vilken idrott?�
	9. �Vilket utrotningshotat djur är �OS-maskoten i Peking?���
	10. �I vilken idrott tillhör Frida Karlsson en av världens bästa?��
	11. � Sommar-OS i Tokyo skulle egentligen genomförts 2020 men sköts upp till 2021. Varför?���
	12. �Varför brinner den olympiska elden under OS?��
	13. � I vilken tävling är deltagarna snabbast på ett vinter-OS?�
	Facit��1. 1. 	Peking är huvudstad i Kina.�2. 2. 	Världens kontinenter.�3. x. 	OS i Stockholm arrangerades 1912.�4. 2. 	Charlotte Kalla har tagit nio OS-medaljer. Hon delar 	rekordet med Sixten Jernberg.�5. x. 	”Det viktigaste är inte  att vinna, utan  att kämpa väl.”�6. 2. 	Vart fjärde år.�7. x. 	206 nationer är med i den olympiska rörelsen och deltar 	antingen på sommar- och/eller vinter-OS.�8. x. 	Daniel Ståhl vann OS-guld i diskus.�9. 1. 	Maskoten Bing Dwen Dwen är en jättepanda.�10. x. 	Frida Karlsson tävlar i längdskidor.�11. 2. 	På grund av covid-19 pandemin.�12. x. 	Som en symbol för kampen om segern, fred och vänskap.�13. x. 	Rodelåkarna kommer upp i en snitthastighet på 144 km/h. 	Störtlopp 135 km/h och längdskidor 81 km/h.���

