
1. 
Vinter-OS går i Peking 2022. 

I vilket land är Peking 
huvudstad?

1. Kina
x. Thailand
2. Japan



2. 
I vilken idrott använder man 

en sop när man spelar? 

1. Ishockey

x. Skridsko

2. Curling



3. 
Vilken utrustning använder 

man inte på vinter-OS? 

1.

x. 

2.



4. 
Hanna Öberg åker skidor med ett 

gevär på ryggen. 
Vad kallas den idrotten?

1. Jaktskidor
x. Alpint
2. Skidskytte



5. 
Hur många är de 

Olympiska ringarna?

1. tre

x. fyra

2. fem



6. 
Hur lång tid är det 

mellan två vinter-OS? 

1. Ett år

x. Tio år

2. Fyra år



7. 
I vilken tävling är deltagarna 
snabbast på ett vinter-OS?

1. störtlopp

x. rodel

2. längdskidor



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

1. Spjut

x. Diskus

2. Brottning



9. 
Vilken utrustning använder 
man inte på sommar-OS? 

1.

x. 

2. 



10. 
Vilket djur är 

OS-maskoten i Peking?

1. En jättepanda

X. En isbjörn

2. En hund



11. 
Den här grenen var med 

första gången på sommar-OS i 
Tokyo. Vad heter den?

1. Rullbräda

x. Skateboard

2. Snurr och sprätt



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. 



Facit

1. 1. Peking är huvudstad i Kina.
2. 2. Curling.
3. 1. Fotboll spelar man inte på vinter-OS.
4. 2. Hanna Öbergs idrott kallas skidskytte.
5. 2. De olympiska ringarna är fem stycken, en för varje 

världsdel där det finns deltagande länder.
6. 2. Det är OS vart fjärde år. 
7. x. Rodelåkarna kommer upp i en snitthastighet på 144 km/h. 

Störtlopp 135 km/h och längdskidor 81 km/h.
8. x. Daniel Ståhl vann OS-guld i diskus.
9. 1. Gitarr tävlar man inte i på sommar-OS.
10.x. Maskoten är en jättepanda som heter Bing Dwen Dwen.
11. x. Skateboard.
12. 2. Som symbol för kampen om seger, fred och vänskap. 
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