
1. 2020 é un ano especial para a nosa 

Olimpiada cultural, non só porque esta 

na que participades é a 20ª edición, se-

nón porque ademais, coincide coa cele-

bración doutra edición dos Xogos Olímpi-

cos. E xa que estamos niso, aí vai a pri-

meira pregunta deste olímpico pregun-

tón 

Cal é a diferenza entre Olimpíada e Xo-
gos Olímpicos? 

 

Que número fai esta olimpiada? 

 

Dentro da actual olimpíada, acaban de 
rematar no mes de xaneiro outros xogos 
olímpicos. De que xogos se trata, e onde 
se celebran? 

 

 

2. A celebración dos xogos olímpicos é 

un evento de tal magnitude que supón 

un antes e un despois para unha cidade, 

debido ao importante investimento para 

adecuar as infraestruturas deportivas, 

hoteleiras, de transportes, comunica-

cións, etc. que se traduce en importantes 

melloras, ademais da propaganda por ser 

o centro mediático do mundo, sen esquecer 

os pingües beneficios económicos do evento 

en si. Por iso, hai unha feroz competencia 

entre as cidades que pugnan por ser sedes 

dos xogos olímpicos. Nesta ocasión, os Xogos 

Olímpicos de verán celébranse de novo en 

Tokio 

Cando se celebraron nesta cidade anterior-
mente? 

 

Eses xogos foron os primeiros en usar varios 
avances tecnolóxicos.  Cales foron?  

 

 

Que outros xogos olímpicos se celebraron en 
Xapón (ano e cidade)? 

 

Cales foron as cidades rivais de Tokio que 
cumprían tamén os requisitos esixidos? 

 

Onde se celebrarán os seguintes xogos 
olímpicos? 

 

Que cidades presentaron inicialmente a súa 
candidatura para os seguintes xogos de 
2024? 

 

Malia todo, non sempre os seus habitantes 
están de acordo coa celebración deste even-
to deportivo. Así, unha das cidades da pre-
gunta anterior rexeitou a súa candidatura 
aos poucos meses da súa presentación trala 
celebración dun referendo. Cal? 

Preguntón da semana:  

os Xogos Olímpicos 

3 puntazos 

Este é o primeiro preguntón desta olimpiada, cargadiño de deporte, en 

sintonía con este concurso.  

Tedes ata o vindeiro luns ás 10:45 para resolvelo e entregalo. Podedes 

conseguir 3, 2, 1, ou 0 puntos.  

As respostas atopádelas todas en internet, só hai que buscar (lembrade 

que non só existe Wikipedia). Aínda así, como son bastantes pregun-

tas, podedes ter fallos: descontamos un punto por cada 4 fallos.  

Que a forza (e a sabedoría) vos acompañe. 



3. Por se vos interesa darvos unha voltiña 

por Tokio, para ver estes xogos en vivo, é in-

teresante saber que a cidade concentra as 

sedes olímpicas en dúas zonas, unha das cales 

ten infraestruturas dos 

anteriores xogos 

Como se chama esta 
zona 

 

 

Vistas no mapa, ambas 
as dúas zonas olímpicas 
forman un símbolo. De 
que símbolo se trata? 

4. En todos os Xogos Olímpicos se presenta 

unha  mascota, e para Tokio 2020 son dous 

personaxes futuristas de cor azul chamados 

Miraitowa e Someity. 

Cal deles repre-
senta aos atle-
tas paralímpi-
cos 

 

Os xogos olím-
picos de Barce-
lona tamén 
tiñan a súa 

mascota. Como se chamaba? 

 

Agora un pouco de historia 

5. Os actuais Xogos Olímpicos están inspira-

dos nun evento deportivo co mesmo nome, 

que se celebraba na Antigüidade, polo que 

moitas veces se lles chama Xogos Olímpicos 

da Idade Moderna, ou Xogos Olímpicos mo-

dernos 

Por que se chaman Xogos Olímpicos 

 

 

Que vestimenta 
empregaban nas 
probas os competi-
dores dos Xogos da 
Antigüidade? 

 

 

Quen foi o promotor 
do reinicio desta 
competición? 

 

En que ano e en que 
cidade se celebraron 
os primeiros Xogos 
da idade moderna? 

 

Dende entón veñen celebrándose cada 4 
anos, pero houbo excepcións. Cando e por 
que? 

 

 

6. Os Xogos Olímpicos están cheos de sim-

bolismo: os aros, as cerimonias de apertura e 

peche, a chama etc. A chama olímpica é leva-

da nun facho ata a cidade de celebración dos 

xogos, onde preside os mesmos ata a súa 

clausura 

De onde parte o facho olímpico? 

Con que instrumento se prende a chama 
olímpica? 

 

En que Xogos da idade moderna se recupe-
rou o mito da chama olímpica presidindo a 
sede (cidade e ano)? 

 

E o transporte do facho olímpico ata a sede 
(cidade e ano)? 

 

En que Xogos se incorporou a bandeira olím-
pica cos 5 aros? 

 

 

 

Probablemente a forma 
máis espectacular de 
prender 
a chama 
olímpica 
foi a dun 
arqueiro 
que 

pren- deu unha 
frecha no facho que transpor-
taba o último portador, dispa-
rouna, e foi caer na torre na 
que debía lucir durante a com-
petición. De que Xogos esta-
mos a falar? 

 

 

7. Os Xogos Paraolímpicos normalmente se 

celebran dúas semanas despois da clausura 

dos convencionais 

Cando se iniciaron? 

 

8. Este ano incorpóranse novas disciplinas 

deportivas, pero hai algúns deportes que fo-

ron olímpicos, pero que xa non o son 

Que novos deportes se incorporarán nestes 
Xogos? 

 

 

Que deporte de 
orixe española foi 
olímpico xa en 
1900? 

 

Cales das seguintes 
actividades foron 
olímpicas? Duelo 
con pistola; ciclismo 
en tándem; tiro al 
pichón; balonmán 
sobre herba; tiro ao 
cervo; subir pola 
corda; motonáutica; 
sogatira; salto de 

altura con cabalo; 

 

 


