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Igrzyska olimpijskie 

„Wznoszę więc kielich za ideę olimpijską, która na kształt promienia przepotężnego słońca przedarła się przez mgły wieków i 
wraca, by blask radosnej nadziei rzucić na próg dwudziestego wieku”. 

Pierre de Coubertin 

 

Poziom znajomości GIS: podstawowy 

Narzędzia: ArcGIS Online 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją 

Cel: Zapoznanie się z ideą i historią nowożytnych igrzysk olimpijskich na podstawie 

aplikacji Story Maps. 

Wprowadzenie 

Jedną z najbardziej nieocenionych spuścizn starożytności jest idea igrzysk 

olimpijskich. Starożytna Grecja podarowała współczesnemu światu 

międzynarodowe zawody sportowe, organizowane cyklicznie co 4 lata pod hasłem 

szlachetnego współzawodnictwa oraz braterstwa i przyjaźni wszystkich narodów. 

Obecnie jest to najważniejsze wydarzenie sportowe na świecie. Ojcem nowożytnych 

igrzysk olimpijskich jest słynny, francuski pedagog i historyk Pierre de Coubertin, 

uważający iż „Olimpizm jest stanem ducha”. Idea pokoju, czystej walki oraz równości 

towarzysząca Olimpiadzie jest jedną z nielicznych spoiw wspóczesnego świata 

łączaca wszystkie narody w duchu przyjaźni, równości oraz wzajemnego szacunku. 

Podczas tej lekcji zapoznasz się z historią nowożytnych igrzysk olimpijskich, 

odbywając podróż w czasie począwszy od roku 1896, kiedy to miała miejsce 

pierwsza Olimpiada współczesnego świata. 

Zadania 

1. Wejdź na stronę  Esri – Storytelling with Maps: 

(http://storymaps.esri.com/home/). Jest to serwer, który gromadzi 

interaktywne mapy typu story maps,  które oprócz mapy składają się  

dodatkowo ze zdjęć, filmów oraz innych interaktywnych funkcji. W 

wyszukiwarce map (lewy, górny róg ekranu) wpisz hasło „olympic”. Pojawią 

się wszystkie mapy, które w 

nazwie posiadają podane słowo 

klucz. Wybierz mapę o nazwie 

Olympic Host Cities (Miasta-

gospodarze olimpiad). Otwórz ją 

w nowym oknie przeglądarki.  

 

http://storymaps.esri.com/home/
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2. Mapa pt. A guided tour of Olympic host cities (Wycieczka po 

miastach-gospodarzach olimpiad) przedstawia miasta, w 

których zaplanowane zostały nowożytne igrzyska olimpijskie (letnie i zimowe) 

w latach 1896-2016. Nad widokiem mapy znajduje się oś czasu z listą miast-

gospodarzy. 

Niebieska kropka przy 

nazwie miasta 

oznacza, iż odbywały 

się tam igrzyska 

zimowe, zaś kropka 

czerwona - igrzyska 

letnie.  

 

3. Zacznij swoją wycieczkę od pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. Jakie 

znaczenie miał fakt, że odbyły się one w Atenach?  

 

Czy wiesz, że… Korzenie współczesnych igrzysk olimpijskich sięgają czasów 

starożytnej olimpiady greckiej. Należy jednak pamiętać, iż obecny przebieg 

igrzysk zdecydowanie odbiega od tych starożytnych. Po pierwsze, starożytne 

igrzyska odbywały się tylko latem, a w zawodach mogli brać udział jedynie zdrowi, 

sprawni mężczyźni. Na widowni  również mogli zasiadać wyłącznie mężczyźni. 

Igrzyska miały wówczas charakter religijny, gdzie oddawano cześć Zeusowi i składano liczne 

ofiary. Obecnie jest o wiele więcej dyscyplin, w których mogą brać udział zarówno mężczyźni 

jak i kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Podczas olimpiady letniej, jak i zimowej, 

nagradzane są pierwsze 3 miejsca na podium, kiedy to w starożytnej Grecji nagradzany był 

tylko jeden,  najlepszy zawodnik. Nowożytne igrzyska mają również charakter wyłącznie 

świecki, jednak główne idee ducha walki i rywalizacji przetrwały z czasów starożytnych.    

4. Spójrz na oś czasu z zaznaczonymi miastami-gospodarzami igrzysk. Gdzie 

odbyły się igrzyska olimpijskie w 1904 r., a gdzie odbyła się kolejna olimpiada? 

Jaką zauważasz nieprawidłowość w dacie organizacji kolejnych igrzysk? Jak 

myślisz, co mogło być tego przyczyną? 

 

5. Kiedy po raz pierwszy odbyły się zimowe igrzyska olimpijskie? 

 

 

6. Jak myślisz, co było przyczyną tak dużej przerwy między igrzyskami z 1936  

i 1948 roku?  Ile powinno odbyć się olimpiad w międzyczasie? 

Czy wiesz, że… Symbole olimpijskie odgrywają ogromne znaczenie podczas 

samych igrzysk. Najważniejszym jest bez wątpienia flaga olimpijska. Pięć, 

różnokolorowych, przecinających się kół symbolizuje różnorodność, jak i jedność 

ludzi zamieszkujących Ziemię. Poszczególne kolory symbolizują kontynenty: niebieski - 
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Europę, czarny - Afrykę, czerwony - Amerykę, żółty - Azję i zielony - Australię. 

Flaga olimpijska wciągana jest zawsze na maszt podczas ceremonii otwarcia 

igrzysk. Innym charakterystycznym symbolem jest ogień olimpijski wzniecany za pomocą 

skupionych promieni słonecznych w ruinach świątyni Olimpii. Stamtąd niesiony jest w 

pochodni przez sportowców do miasta-gospodarza igrzysk. 

7. Jedną z najlepiej zapamiętanych olimpiad jest ta z roku 1972 r. Co wydarzyło 

się wówczas na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Monachium? W celu 

uzyskania informacji, kliknij na strzałkę z prawej strony tekstu, aby przejść do 

opisu olimpiady letniej. Podpowiedzi szukaj również w jednej z ciekawostek. 

 

 

 

8. W którym roku postanowiono rozdzielić olimpiadę letnią od zimowej w celu 

uzyskania przemienności igrzysk co dwa lata? W jakich miastach odbyły się 

pierwsze oddzielne igrzyska letnie i zimowe? 

Czy wiesz, że… Letnie Igrzyska Olimpijskie w Monachium z 1972 r. noszą nazwę 

„Masakry w Monachium”. Miał wówczas miejsce zamach terrorystyczny 

palestyńskiej organizacji Czarny Wrzesień na sportowców drużyny izraelskiej. 

Celem terrorystów było zwrócenie uwagi świata na problem Palestyny, zaś efektem 

zamachu było zabicie 11 izraelskich zakładników i trenerów oraz niemieckiego 

oficera policji. Początkowo postanowiono odwołać Igrzyska, jednak większość 

oświadczyła, ze ten tragiczny incydent nie może przerwać tradycji. Padły wówczas 

słynne słowa przewodniczącego Komisji Olimpijskiej Avery’ego Brundage’a: „Igrzyska 

muszą trwać, i musimy... i musimy kontynuować nasze wysiłki by były czyste i uczciwe”. 

 

9. Celem igrzysk, oprócz współzawodnictwa sportowego, jest również 

prezentacja miasta-gospodarza oraz kultury i tradycji danego kraju. Z tego 

powodu igrzyska odbywają się z reguły co 4 lata w innym mieście na świecie. 

Jednak niektóre miasta były kilkakrotnie gospodarzem olimpiady. Znajdź te 

miasta i wymień je.  

 

10.  W jakich miastach odbędą się przyszłe olimpiady? 

 

11. Kolejną ciekawą mapą z serii story maps jest mapa przedstawiająca ilość 

medali przyznanych państwom podczas poszczególnych igrzysk olimpijskich. 

Otwórz link: http://storymaps.esri.com/stories/medalhistory/. W dolnym pasku 

możesz zmieniać lokalizacje, gdzie odbyły się nowożytne olimpiady. Wówczas 

na mapie podświetlą się państwa, które brały udział w danym wydarzeniu i 

zdobyły określoną liczbę medali. Przybliż się do obszaru Polski i odpowiedz na 

pytanie: podczas których igrzysk Polska zdobyła najwięcej medali? 

http://storymaps.esri.com/stories/medalhistory/


 

Igrzyska olimpijskie 
Lekcja z Edu.esri.pl 

Autor: Zespół Edukacji Esri Polska / Education Team Esri Poland 

© by Esri Polska Ltd., 2013 
Strona 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła: 

1. http://storymaps.esri.com/home/ (źródło: Storytelling with Maps) 

2. http://histmag.org/Pierre-de-Coubertin-ojciec-nowozytnych-igrzysk-

olimpijskich-6915 

3. http://www.ultrasport.pl/historia_igrzysk_olimpijskich,artykul,4165.html 
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