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Muntliga frågor och svar 

Under den olympiska historien har det hunnit hända både ett och annat, en del mer otroligt än 
annat. Kan du gissa vad som är sant? 

Rita upp fyra sträck på backen eller använd en trappa med fyra trappsteg. Alla börjar längst 
bak/högst upp. För varje rätt svar får man gå ett steg framåt/nedåt. Svarar man fel får man ta ett 
steg tillbaka. Försten att passera det sista strecket eller sista trappsteget vinner. 

1. Under de antika spelen i Olympia fick åskådarna ta med sin egen 
stol 

FALSKT! I Olympia satt åskådarna direkt på marken för att ha kontakt med moder jord. 

2. Första grenen under de olympiska spelen var löpning runt en 
uppsatt påle 
SANT! Koroebos hette en tidig segrare som vann sprinterloppet på 192.27 meter. 

3. Under de antika spelen tävlade alla nakna. 
SANT! Det sägs att en löpare tappade höftskynket när han sprang. Han upptäckte då att det gick 
lättare att springa naken. Efter det tävlade alla nakna i de antika spelen. 

4. I de antika spelen fick kvinnor endast delta i löpningsgrenarna. 
FALSKT! Kvinnor fick absolut icke närvara vid de antika spelen. En listig och nyfiken kvinna ville så 
gärna se sin son tävla. Hon klädde ut sig till domare och slank in på publikplatsen. Hon blev så 
uppspelt då sonen vann att hon rusade ner på arenan. I hastigheten råkade hon tappa tunikan! 
Straffet var döden, men kvinnan klarade sig undan med böter eftersom det fanns fler Olympiska 
segrare i släkten. Hädanefter fick också domarna närvara i bara mässingen. 
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