
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
 

 

 

 

 

TO WYDARZENIE SPORTOWE, PODCZAS KTÓREGO ODBYWA SIĘ 
WSPÓŁZAWODNICTWO POMIĘDZY SPORTOWCAMI W ZAWODACH 

INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH 

 



STAROŻYTNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

Pierwsze starożytne igrzyska odbyły się w Olimpii w Grecji w roku 776 p.n.e. 

Zawody mężczyzn trwały pięć dni a poprzedzała je przysięga składana pod posągiem Zeusa  

Najważniejszą dyscypliną był bieg na jeden stadion (192m) 

Pięciobój – bieg krótki, skok w dal, rzut oszczepem, rzut dyskiem i zapasy 

Odbywały się również wyścigi zaprzęgów konnych 

Zwycięzców honorowano wieńcami laurowymi, posągami i odami pochwalnymi 

W czasie Igrzysk obowiązywał pokój olimpijski 

W 393 r.n.e. Teodozjusz I Wielki  zakazał organizowania Igrzysk 



HISTORIA 

Rzeźba Dyskobol dłuta Myrona, 
jednego z najwybitniejszych 
rzeźbiarzy greckich, tworzącego w 
latach 480 – 445p.n.e.  

Zrekonstruowana na podstawie  
rzymskich kopii jest do obejrzenia 
w Muzeum Narodowym w Rzymie 

 



HISTORIA 

 

Stadion Panateński w Atenach 

Wykonany z marmuru.  

Zbudowany w latach 330-329 
p.n.e. na wielkie igrzyska 
Panateńskie  

Jego wymiary to 204,7 metrów 
długości i 33,35 metrów szerokości. 

Mógł pomieścić do 80 000 widzów.  

Zrekonstruowany na Letnie Igrzyska 
Olimpijskie w 1896 roku.  

 



NOWOŻYTNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

PIERWSZE NOWOŻYTNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE  MIAŁY MIEJSCE W 
1896 ROKU 

 

DO TEJ PORY NIE ODBYŁY SIĘ Z POWODU WOJEN ŚWIATOWYCH 
IGRZYSKA W 1916, 1940 i 1944 roku 



PIERRE DE COUBERTIN 

• Francuski baron, historyk i pedagog, uważany za ojca 
nowożytnego ruchu olimpijskiego.  

• Zainicjował wznowienie międzynarodowej sportowej rywalizacji. 

• Założył Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 

• Zaprojektował flagę olimpijską.  

• Jako arystokrata i pedagog uważał sport nie tylko za środek 
hartowania ciała, ale przede wszystkim za uniwersalną metodę 
wychowania współczesnego człowieka w duchu pokoju. 

 



PIERRE DE COUBERTIN 
„ZAWODY SPORTOWE WINNY ZASTĄPIĆ WOJNY I KONFLIKTY, A MŁODZIEŻ CAŁEGO ŚWIATA ZAMIAST 
WALCZYĆ NA FRONTACH WOJENNYCH, POWINNA MIERZYĆ SWOJE SIŁY NA STADIONACH 
SPORTOWYCH” 



CITIUS ALTIUS FORTIUS 

szybciej, wyżej, mocniej to oficjalne motto  igrzysk 

 

„Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich 
udział, podobnie jak w życiu nie jest ważne triumfować                                 

ale zmagać się z organizmem” 



ZBIOROWOŚĆ LUDZKĄ REALIZUJĄCĄ ZASADY 
OLIMPIZMU OKREŚLA SIĘ MIANEM  

RUCHU OLIMPIJSKIEGO 

MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJSKI 

NARODOWE KOMITETY OLIMPIJSKIE 

MIĘDZYNARODOWE FEDERACJE SPORTOWE 

ZAWODNICY BIORĄCY UDZIAŁ W IGRZYSKACH 

STOWARZYSZENIA KULTURALNE I NAUKOWE 

RODZINA OLIMPIJSKA 



KARTA OLIMPIJSKA 

Karta olimpijska jest swoistą konstytucją Ruchu Olimpijskiego. 
Reguluje ona zasady organizacji i kierowania Ruchem Olimpijskim 

oraz ustala warunki odbywania igrzysk olimpijskich 



KARTA OLIMPIJSKA OKREŚLA 
FUNDAMENTALNE ZASADY OLIPMIZMU 

• Olimpizm jest filozofią życia łączącą w sposób zrównoważony jakość ciała, 
woli i umysłu. Celem Olimpizmu jest umieszczenie sportu na usługach 
harmonijnego rozwoju człowieka przy jednoczesnym propagowaniu 
pokojowego społeczeństwa dbającego o zachowanie godności człowieka. 

• Ruch Olimpijski obejmuje pięć kontynentów. Osiąga swój najwyższy cel 
poprzez  zgromadzenie razem sportowców z całego świata na największym 
festiwalu sportu jakim są Igrzyska Olimpijskie. Uprawianie sportu jest 
prawem każdego człowieka. Każda jednostka musi mieć możliwość 
uprawiania sportu, bez żadnej dyskryminacji, w duchu olimpijskim, który 
wymaga wzajemnego zrozumienia, przyjaźni, solidarności i fair play. 

• Wszelkie formy dyskryminacji w odniesieniu do kraju lub osoby, 
objawiające się na podłożu rasowym, religijnym, politycznym, płci lub 
innym nie współgrają z przynależnością do ruchu olimpijskiego. 



FLAGA OLIMPIJSKA 

EUROPA 

AFRYKA 

AMERYKA 

AZJA 

AUSTRALIA I OCEANIA 



ZNICZ OLIMPIJSKI 

• Jest zapalany w dzień rozpoczęcia igrzysk olimpijskich.  

• Znicz zapala ostatni uczestnik sztafety biegnącej z ogniem olimpijskim 
zapalonym tradycyjnie w Olimpii od promieni słonecznych.  

• Pozostaje zapalony aż do końca igrzysk olimpijskich  

• Ostatni uczestnik sztafety, to z reguły, wybitna postać sportu danego 
kraju (czasami może to być grupa osób) . 

 



ZNICZ OLIMPIJSKI 



CEREMONIA OTWARCIA IGRZYSK 

Igrzyska otwiera ceremonia otwarcia, której celem jest m.in. zaprezentowanie 
miasta i państwa, w którym odbywają się igrzyska. Stałym elementem tej ceremonii 
jest defilada państw biorących udział w zawodach. Każde z państw wyznacza 
jednego sportowca, który jako chorąży (flagowy) reprezentacji niesie flagę państwa. 
Sportowcy wchodzą na stadion według alfabetu języka używanego w państwie, 
które gości igrzyska. Z uwagi na szacunek dla ojczyzny igrzysk defiladę otwiera 
Grecja, a kończy gospodarz. Po wejściu wszystkich krajów na stadion olimpijski 
głowa państwa organizującego zawody dokonuje oficjalnego otwarcia igrzysk. 
Wcześniej, w trakcie odgrywania hymnu olimpijskiego, na maszt wciągana jest flaga 
olimpijska. którą wnoszą na arenę wybitne osobistości. Wszyscy flagowi zbierają się 
w kole, a jeden wybrany zawodnik, jeden trener oraz jeden wybrany sędzia 
składają, w imieniu wszystkich zawodników, trenerów i sędziów, przysięgę 
olimpijską. Na koniec przedostatni biegacz sztafety olimpijskiej wbiega na stadion 
niosąc ogień olimpijski. Przekazuje go ostatniemu biegaczowi sztafety, który zapala 
znicz olimpijski. 



DEFILADA PAŃSTW BIORĄCYCH UDZIAŁ W 
ZAWODACH 



CEREMONIA ZAMKNIĘCIA IGRZYSK 

W części artystycznej ceremonii zamknięcia oprócz spektaklu 
przygotowanego przez gospodarzy, swoją prezentację przedstawia 
również miasto następnych igrzysk. Sportowcy wkraczający na stadion 
nie są już podzieleni wedle państw, a wszystkie flagi państw 
uczestniczących w „festiwalu sportów” są niesione razem. 
Przewodniczący MKOl wypowiada formułę: Igrzyska Olimpijskie w ... 
uważam za zamknięte, oraz „wzywa młodzież całego świata do 
stawienia się za 4 lata w mieście przyszłych igrzysk”, po czym opuszcza 
się flagę olimpijską oraz gasi znicz. Stałym elementem jest również 
przekazanie flagi olimpijskiej przez mera (burmistrza, prezydenta) 
obecnego miasta-gospodarza przyszłemu organizatorowi igrzysk. 

 



HYMN OLIMPIJSKI 

• Pojawił się po raz pierwszy podczas pierwszych nowożytnych igrzysk w 
Atenach w 1896 roku. 

• Autorem słów był Kostis Palamas, muzykę skomponował Spiridon 
Samaras.  

• W 1958 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyjął hymn jako 
oficjalny hymn olimpijski.  

• Choć oryginalny hymn powstał w języku greckim, wielokrotnie 
podczas igrzysk wykonywano go w języku kraju goszczącego igrzyska. 

 



HYMN OLIMPIJSKI 

Nieśmiertelny Duchu Antyku, czysty ojcze 
Piękności wielkiej i prawdziwej, 
Zejdź, zjaw się i zabłyśnij tu 
W chwale twej ziemi i nieba. 
 
Wznieć zapał godnych walk 
Biegu, zapasów i dysku 
Uwieńcz świeżą gałązką ciało, 
Uczyń je żelaznym i szlachetnym. 
 
Pola, góry i morza lśnią z tobą 
Jak biało-czerwona ogromna świątynia, 
Do której, Nieśmiertelny Duchu Antyku, 
Biegnie twój czciciel, każdy naród. 
 



MEDALE OLIMPIJSKE 

• Projekt medalu leży w gestii komitetu organizującego poszczególne 
igrzyska, musi mieć co najmniej 60 mm średnicy i 3 mm grubości. 
Medale zawieszone są na szarfie. 

• Medal za pierwsze miejsce jest wykonany ze srebra i pokryty co 
najmniej 6 gramami czystego złota; srebro użyte do medalu złotego i 
srebrnego musi być określonej próby. 

• Medal brązowy wykonany jest ze stopu miedzi, cyny i cynku.  



MEDALE 



LICZBA KONKURENCJI I ZAWODNIKÓW 
SYTSEMATYCZNIE ROŚNIE 

ATENY 1896  

14 ekip 

241 zawodników 

43 konkurencji 

 

RIO DE JANEIRO 2016 

 207 ekip 

11,366 zawodników 

306 konkurencji 

 



POCZĄTKI POLAKÓW 

• Pierwsze medale olimpijskie dla niepodległej Polski 27 lipca 1924 
roku, w Paryżu, wywalczyła czwórka kolarzy torowych  – medal 
srebrny. Kilkanaście minut później medal brązowy w jeździeckim 
konkursie skoków zdobył indywidualnie Adam Królikiewicz. 

• Pierwszy złoty medal zdobyła dyskobolka Halina Konopacka w 1928. 

 



MEDALE  OLIMPIJSKIE POLSKICH  SPORTOWCÓW 
 IGRZYSKA LETNIE/ZIMOWE 

ZŁOTE          68/7 

SREBRNE     83/7 

BRĄZOWE  132/8 



POLSCY MULTIMEDALIŚCI OLIMPIJSCY 

Robert 

Korzeniowski 

Lekkoatletyka 

4 medale  

Witold Woyda 

Szermierka 

4 medale 

Jerzy Pawłowski 

Szermierka 
5 medali  

Irena Szewińska 

Lekkoatletyka  

7 medali 

Kamil Stoch 

Skoki narciarskie   

4 medale                                                                                     

 

Justyna Kowalczyk                                                                                                            

narciarstwo                                                                                                                                                                              

5 medali 



MICHAEL PHELPS  
 MULTIMEDALISTA IGRZYSK OLIMPIJSKICH 

UCZESTNIK 4 IGRZYSK OLIMPIJSKICH  

ZDOBYWCA 28 MEDALI 

23 ZŁOTYCH, TRZECH SREBRNYCH I DWÓCH BRĄZOWYCH 



CZARNE KARTY  
W HISTORII NOWOŻYTNYCH IGRZYSK 

 

Jessy Owens – zdobywca 4 złotych 
medali w Berlinie w 1936r. 
wspominał, że Adolf Hitler 
pogardliwie wypowiadał się o 
czarnoskórych lekkoatletach z USA 



CZARNE KARTY  
W HISTORII NOWOŻYTNYCH IGRZYSK 

Masakra w Monachium – atak 
terrorystyczny w czasie  igrzysk 
olimpijskich w Monachium w 
1972 r. 
Terroryści palestyńskiej organizacji 
wzięli za zakładników a następnie 
zabili 11 członków izraelskiej 
drużyny olimpijskiej. 



CIEKAWOSTKI 

• Najstarszym medalistą igrzysk jest jak dotychczas 72 letni Oscar 
Swahn ze Szwecji, który zdobył srebrny medal w strzelectwie w 1920 r. 

• Najstarszą uczestniczką igrzysk jest Lor Johnston z Wielkiej Brytanii, 
która mając 70 lat w 1972 roku, uzyskała 12. miejsce w ujeżdżeniu.  

• Najmłodszym uczestnikiem igrzysk jest Dimitrios Loundras z Grecji, 
który współzawodniczył w gimnastyce na pierwszych igrzyskach w 
1896 r. mając 10 lat.  

• Najmłodszą zdobywczynią złotego medalu jest reprezentantka USA 
Marjorie Gestring, która mając 13 lat, zwyciężyła w skokach z 
trampoliny na igrzyskach w Berlinie w 1936 roku. 



KONIEC 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 



W prezentacji wykorzystano 

• Źródła tekstowe – Wikipedia 

• Slajd nr 3 – photo by After Myron – Wikipedia CC BY-SA 4.0 

• Slajd nr 4 – photo by Laslo Varga – Wikipedia CC BY-SA 3.0 

• Slajd nr 5/2 – photo Dutch National Archives– Wikipedia CC BY-SA 3.0, 

• Slajd nr 5/1 – photo by Tulipanos – Wikipedia CC BY-SA 4.0 

• Slajd nr 14/1 – photo by Waerfelu – Wikipedia CC BY-SA 3.0 

• Slajd nr 14/2 – photo by Rosso Robot – Wikipedia CC BY-SA 3.0 

• Slajd nr 19 – Wikiwand – Wikipedia 

• Slajd nr 26 – Wikipedia - unknown author, Wikipedia PAP, Sławek – Wikipedia – CC BY-SA 
2.0, Fryta 73 – Wikipedia – CC BY-SA 2.0, Frankie Founganthin – Wikipedia – CC BY-SA 
3.0, Granada – Wikipedia – CC BY-SA 4.0 

• Slajd nr 27/1/2 - Fernando Frazão/Agência Brasil - Wikipedia CC BY 3.0 BR 

• Slajd nr 28 – Narodowe Archiwum Cyfrowe 

 

 

 


