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                      Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
 

 

1. Πόσους κύκλους έχει η σημαία των Ολυμπιακών αγώνων;  
Πέντε 

 

2. Τι συμβολίζουν οι πέντε κύκλοι; 
Συμβολίζουν τις πέντε ηπείρους. 

 

3. Γράψε τις πέντε ηπείρους:  
Ασία, Αφρική, Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία. 

 

4. Στα αγγλικά τι σημαίνει η λέξη ‘ήπειρος’; 
Continent 

 
5. Στα αγγλικά τι σημαίνει η λέξη ‘χώρα’; 

Country 
 

6. Ποια είναι τα χρώματα των Ολυμπιακών κύκλων;  
Μπλε, μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. 

 

7. Πώς λέμε ‘Olympic flame’ στα ελληνικά; 
Ολυμπιακή φλόγα 

 
8. Πώς λέμε ‘Stadium’ στα Αγγλικά; 
 Στάδιο 
 
9. Πώς αλλιώς λέγεται η λέξη άθλημα; 

Αγώνισμα 
 
10. Από ποιο δέντρο ήταν φτιαγμένο το στεφάνι των 

νικητών; 
          Ελιά 

 
11. Πώς λεγόταν το έπαθλο των νικητών στην αρχαία Ελλάδα;  

        Κότινος 
 

 

12. Πού γίνονταν οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα; 
          Ολυμπία 
 
 13. Ποιο είναι το όνομα του θεού που γι αυτόν γίνονταν οι        

αρχαίοι Ολυμπιακοί αγώνες; 
  Δίας 
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14. Σε ποια πόλη γίνονται οι Ολυμπιακοί αγώνες φέτος; 
           Λονδίνο 
 
15. Γράψε ένα αγώνισμα των Ολυμπιακών αγώνων. 
          Τρέξιμο, ποδηλασία, γυμναστική, πάλη, τένις 
 
16. Γράψε  3 αγωνίσματα που γίνονταν στην αρχαία Ελλάδα και 

γίνονται και σήμερα; 
      Τρέξιμο, ιππασία, πάλη, τοξοβολία, δισκοβολία, 

σφαιροβολία, ακόντιο, πένταθλον ... 
 
17. Τι είναι το βραβείο των νικητών σήμερα;  
  Μετάλλιο  
 
18. Ονόμασε τα τρία μετάλλια των σημερινών Ολυμπιακών 

αγώνων. 
         Χρυσό, αργυρό (ή ασημένιο), χάλκινο 
 
19. Σε ποια πόλη της Ελλάδας έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 

2004; 
            Αθήνα 
 
20. Σε ποια πόλη της Αυστραλίας έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 
2000; 
            Σύδνεϊ 
 

  21. Πώς λέγεται ο νικητής των Ολυμπιακών αγώνων; 
   Ολυμπιονίκης 
 
22. Ποιο είναι το όνομα του ποιητή που έγραψε τον Ολυμπιακό 
ύμνο; 

Κωστής Παλαμάς 
 
23. Πώς λέμε “Starting Ceremony” ελληνικά; 

Τελετή έναρξης 
 
24. Πώς λέμε “Closing Ceremony” στα ελληνικά; 

Τελετή λήξης 
 

25. Ποιος ήταν ο ιδρυτής των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων κι 
από   ποια χώρα καταγόταν; 

Πιερ Ντε Κουμπερτέν - Γαλλία 
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26. Ποιος έλληνας μαραθωνοδρόμος κέρδισε τον Μαραθώνιο στους 
Ολυμπιακούς της Αθήνας το 1986;  

Σπύρος Λούης 
 

27. Ποιος κύπριος μαραθωνοδρόμος κέρδισε τον Μαραθώνιο της 
Βοστώνης το 1946; 

Στέλιος Κυριακίδης 
 
28. Σε ποια πόλη έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες το 2008; 

Πεκίνο 
 
29. Σε ποια πόλη της Αθστραλίας έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 

2000; 
 Σύδνεϊ 
 
30. Πώς λέγεται το στάδιο που κτίστηκε στην Αθήνα για τους 

Ολυμπιακούς του 1896; 
Παναθηναϊκό στάδιο 

 
31. Πώς λέγεται ο αθλητής που λαμβάνει μέρος στο αγώνισμα του 

δρό1ου; 
Δρομέας 

 
 32. Πώς λέγεται ο νικητής των Ολυμπιακών αγώνων; 

Ολυμπιονίκης 
 
33. Από πού πήραν το όνομά τους οι Ολυμπιακοί αγώνες; 

Από τον θεό Δία που ζούσε στο βουνό ‘Όλυμπος’. 
 
34. Πώς λέγονταν οι αγώνες των κοριτσιών στην αρχαία Ελλάδα;  

Ηραία 
 
35. Σε ποια θεά ήταν αφιερωμένοι οι αγώνες των κοριτσιών; 

Στην Ήρα. 
 
36. Ποιοι μπορούσαν να λαμβάνουν μέρος στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες στην αρχαία Ελλάδα; 
Όλοι οι έλληνες άνδρες που ήταν ελεύθεροι και δεν είχαν 

κάνει κάποιο αδίκημα. 
 
37. Ποιο δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στους αρχαίους 

Ολυμπιακούς Αγώνες; 
Οι βάρβαροι (ξένοι), οι δούλοι και οι γυναίκες. 
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38. Ποιο ήταν το όνομα της γυναίκας που κατάφερε να μπει στο 
στάδιο να δει τους Ολυμπιακούς αγώνες; 

Καλλιπάτειρα 
 
39. Από ποιο νησί καταγόταν η Καλλιπάτειρα; 

Από τη Ρόδο. 
 
40. Ποιου μεγάλου Ολυμπιονίκη ήταν κόρη η Καλλιπάτειρα; 

Του Διαγόρα. 
      
 
41. Πότε σταμάτησαν οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες; 
 Το 393 μ.Χ. 
 
 
42. Ποιο ήταν το όνομα του αυτοκράτορα που απαγόρευσε τους 

αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες; 
   Θεοδόσιος 
 
43. Ποιο είναι το όνομα του ποιητή που έγραψε τον Ολυμπιακό 

ύμνο; 
    Κωστής Παλαμάς 
 
44. Κάθε πόσα χρόνια γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες; 
     Κάθε τέσσερα χρόνια. 
 
45. Ανάφερε κάτι που γινόταν στους αρχαίους Ολυμπιακούς 

Αγώνες και γίνεται ακόμα και σήμερα. 
 α. Το άναμμα της φλόγας στην Ολυμπία 
 

β. Οι αγώνες γίνονται κάθε 4 χρόνια 
 
46. Ανάφερε μια διαφορά μεταξύ των αρχαίων και των σύγχρονων 

Ολυμπιακών Αγώνων. 
 α. Τότε γίνονταν στην Ολυμπία κάθε φορά ενώ τώρα 

γίνονται σε διαφορετικές χώρες 
 

β. Τότε δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος οι γυναίκες στους 
αγώνες ενώ τώρα λαμβάνουν μέρος και οι γυναίκες. 

 
 
 
 
 

 


