
     
 

 

  1-החידון האולימפי ה

 הקדם בחןמשאלות  פתרון

 (31.5.16)מעודכן לתאריך )

 

של המשחקים  הפתיחה לאצטדיון בטקס בכניסה שמובילה את מצעד המשלחות מי המדינה .1

 ?האולימפיים

 .המשלחות מצעד את פותחת מסורתי באופן יווןתשובה: 

 

 ?בטקס פתיחת המשחקים האולימפייםת הספורטאים על ידי מי נאמרת שבוע .2

 ונשבע האולימפי הדגל בקצה האוחז, המדינה המארחת אולימפי מהמשלחת של ספורטאיתשובה: 

 .1920 אנטוורפן במשחקי השבועה נישאה לראשונה. המתחרים כל בשם

 

 האולימפי?היכן מדליקים את הלפיד  .3

 בעת האולימפיים המשחקים של מיקומםב רושם-רב בטקס נעשית זו הדלקה, אולימפיה תשובה:

 .העתיקה

 

 ?1896בשנת הראשונים המודרניים היכן התקיימו המשחקים  .4

 בעת העתיקה. הראשונים האולימפיים המשחקים, מקום אתונה תשובה:

 

 ?למרחק בקפיצה לגברים האולימפי בשיא מחזיק מי .5

 למרחק  עולמי שיא ( 1968) מקסיקו במשחקי שהשיג אמריקאי למרחק קופץ, בוב בימוןתשובה: 

 .שנים 23 מעמד שהחזיק

 

 ?10 של מושלם ציון לראשונה מתעמלת השיגה אולימפיים משחקים באילו .6

 נדיה קומנאץ'. , על ידי המתעמלת1976 מונטריאולמשחקי  תשובה:

 

 ?במתכונת אולימפית מלאהמתי ואיפה התקיימו משחקי ביניים  .7

שציינו עשור למשחקים האולימפיים בעידן המודרני.  משחקי אתונה קוימו , 1906 אתונהתשובה: 

 מי אינו מחשיב אותן במניין הרשמי.כמשחקים אולימפיים לכל דבר, אך הוועד האולימפי הבינלאו

 

 



     
 

 ?באיזו מדלייה אולימפית זכה הברון פייר דה קוברטן .8

 שטוקהולם במשחקי נערכו זה בתחום הראשונות התחרויות, 1912 ,שירה בשטוקהולם תשובה:

 .ופיסול ציור מוסיקה, ספרות, אדריכלות: תחומים בחמישה

 

 

 ?במשחקים האולימפיים עד היום הוא הרכב המדליות שישראל זכתה .9

)אורן סמדג'ה, גל פרידמן, מיכאל קולגנוב,  ארד 5, )יעל ארד( כסף 1, )גל פרידמן( זהב 1תשובה: 

 אריק זאבי, שחר צוברי(.

 

 והיכן? נערכו משחקי החורף הראשוניםהיכן  .10

 בשאמונינערכו  1924המשחקים האולימפיים בפריז שאמוני )צרפת(, כחודשיים לפני תשובה: 

הכרה  בשאמוני, הוחלט להעניק למשחקים י חורף. שנה לאחר מכןשבצרפת תחרויות של ענפ

 .כמשחקי החורף הראשוניםרטרואקטיבית 

 

 ?ליבו נטמן היכן, לוזאןב נקבר הוא קוברטן דה פייר משנפטר .11

 הריסות שליד באנדרטה בנפרד נקברשל דה קוברטן, ליבו  רצונו לפי. יווןתשובה: אולימפיה, 

 .העתיקה אולימפיה

 

 ?נשיא הוועד האולימפי כיום הוא .12

 .2013מגרמניה, החל משנת  תומס באך תשובה:

 

 ?אילו מקצועות נכללו בענף קרב חמש בתקופת יוון העתיקה .13

 .האבקותו כידון, הטלת דיסקוס, קפיצה למרחקזריקת ריצה,  תשובה:

 

 ?מהו המוטו שמבטא את הרוח האולימפית .14

 להשגת לכשעצמה שהשאיפה הוא הדבר פירוש, לא הניצחון חשוב אלא ההשתתפות תשובה:

 .החשובות הן מרבי מאמץ בהשקעת הכרוכה האדם של וההתמודדות הניצחון

 

 מי היה המנצח האולימפי הראשון ובמה זכה? .15

 .1986במשחקי אתונה  מטרים 13.71 של בתוצאה קפיצה משולשתתשובה: ג'ימס קונולי, 

 

 כמה ימים עוברים מטקס הפתיחה עד טקס הסיום של המשחקים האולימפיים? .16

 .17תשובה: 

 

 



     
 

 ?אולימפיות מדליות של ביותר הרב במספרשזכה / זכתה  ת/הספורטאי מי .17

 .זהב מדליות של ביותר הרב במספר זכהשאף  פלפס מייקל השחייןתשובה: 

 

 מי הייתה האישה הראשונה שזכתה במדליה אולימפית ובאיזה מקצוע? .18

 בשתי( 1900) פריס במשחקי שזכתה בריטית טניסאית הייתה קופר. טניסשרלוט קופר, תשובה: 

 .מעורבים ובזוגות היחידות בתחרות: אחד ביום זהב מדליות

 ?האולימפיים המשחקים של המארגנת של הוועדהראשי התיבות  ןמה .19

 שמטרתם תרבות אירועי של תכנית מארגנת הוועדה האולימפית לאמנה בהתאם, OCOGתשובה: 

 .האולימפיים במשחקים המשתתפים בין והידידות הדדית ההבנה, ההרמוניים היחסים את לקדם

 

 ?"אולימפיאדהמה המשמעות של המונח " .20

הם המשחקים  2016, משחקי ריו בין המשחקים האולימפייםיחידת זמן בת ארבע שנים תשובה: 

 .ואחת השלושים האולימפיאדהשל 

 

 ?2016בריו  קיץ נכללים בתכנית האולימפיתכמה ענפי ספורט  .21

 ענפים. 28תשובה: 

 

 ?מהם שלושת ערכי הליבה של האולימפיזם .22

, קוברטן דה פייר של חזונו על מבוססים האולימפיים הערכים. דמצוינות, ידידות וכבו תשובה:

 .המודרניים האולימפיים המשחקים מחדש

 

 מהמשלחות אחת בכל אחת ספורטאית לפחות, לראשונה נכללה אולימפיים משחקים באילו .23

 ?האולימפיות

 הוועד עליה שהפעיל הכבד ללחץ סעודיה נכנעה המשחקים ערב כאשר, 2012לונדון  תשובה:

 .ואתלטית ודוקה'ג :ספורטאיות 2 וצירפה הבינלאומי האולימפי

 

 ?טרזן של דמותו את שגילם קולנוע לכוכב והפך' מ100 - ב אולימפי בזהב פעמיים שזכה השחיין מי .24

שגילם את דמותו של טרזן בעשרות סרטים הוליוודיים.  ידוע בעיקר כמי ג'וני וויסמילר,  תשובה:

  הוא נבחר לתפקיד זה בעיקר בגלל הישגיו בבריכת השחייה.

 

 כמה מי"א חללי מינכן היו ספורטאים פעילים? .25

 רק סלבין, זאב פרידמן, יוסף רומנו., אליעזר חלפין, מברגר דוד - 5תשובה: 

 

 



     
 

 ?1952אולימפיות במשחקי הלסינקי  זהב מדליות 3 –זכה ב ו מי כונה בשם ה"קטר הצ'כי" .26

 למרחקים הקלאסיות הארוכות הריצות בשלוש כה עד שזכה היחיד הרץ, אמיל זאטופק תשובה:

 באותם משחקים אולימפיים.( ומרתון מטר 10000, מטר 5000) ארוכים

 

 ?ומתי פעמים 3מו המשחקים האולימפיים יהתקי איזו עירב .27

הוחלט שהמשחקים האולימפיים יתקיימו בלונדון  1944. בשנת 2012, 1948, 1908 -לונדון  תשובה:

 .בלונדון המשחקים חודשו 1948 בשנת .השנייה העולם מלחמת בשל נערכו לאאך 

באילו משחקים  למרות שנשלחה הזמנה רשמית. האולימפיים במשחקים ספורטאינוהשתתפו  לא פעמיים .28

 ?מדובר

 .1980מוסקבה ,  1936ברלין  תשובה:

 

 ?באתלטיקה קלה םמיהו הספורטאי הישראלי הראשון שהעפיל לשלב הגמר במשחקים האולימפיי .29

 מטר 100 בריצת לגמר להעלות הצליחה ,(1976) מונטריאול במשחקיאסתר שחמורוב, תשובה: 

 .  אולימפי בגמר הראשונה הישראלית לאתלטית בכך והייתה משוכות

 

 לא היה לישראל ייצוג במשחקים האולימפיים? באיזה מקצוע .30

 .קשתות )קליעה בחץ וקשת( תשובה:

 

 באיזו מדינה לא נערכו משחקים אולימפיים? .31

 אמריקה בדרום הראשונהיהיו לעיר  2016. המשחקים שייערכו בריו דרום אפריקה תשובה:

 .האולימפיים המשחקים את שתארח

 

 ?בריו את המשחקים האולימפייםסקרו מטעם הוועדה המארגנת יכמה מצלמות  .32

 מבחינת בעולם ביותר הגדול הספורטיבי האירוע הם האולימפיים הקיץ . משחקי1000-כתשובה: 

 .בכדורגל העולם גביע לאחר, בתבל בגודלו השני התקשורתי והאירוע, ההשתתפות היקף

 

 לנשים?' מ100X 4 בריצתשברה בלונדון את השיא האולימפי ואת שיא העולם  מדינה איזו .33

 .נייט וביאנקה מדיסון טיאנה, טר'ג כרמליטה, פליקס אליסון: השליחות ביעיית, רב"ארה תשובה:

 

 "?Dream Team" –, מי היה שחקן הכדורסל החובב היחידי ב 1992במשחקי ברצלונה  .34

 אמריקנית נבחרת לראשונה נשלחה( 1992) ברצלונה במשחקי. כריסטיאן לייטנר תשובה:

 אשר, זו נבחרת. NBA-ה, הברית ארצות של הבכירה הכדורסל מליגת כוכבים של סגל שהעמידה

 .האולימפית הזהב במדליית בקלילות וזכתה" החלומות נבחרת" לכינוי זכתה

 



     
 

      מה מקור השם "מרתון"? .35

 מהעיר רץ אשר אתונאי שליח, פידיפידס אודות עממית באגדה הוא הריצה של שמה מקורתשובה: 

 ומת, מרתון בקרב הפרסי הפולש על היווני הניצחון בשורת את להביא מנת על, אתונה ועד מרתון

 .הידיעה את שמסר לאחר מיד

 

  ?הנהוג כיום במשחקים האולימפיים ומתי כיצד נקבע המרחק הרשמי .36

 וינזדור ארמון מחלון המרתון בזינוק לצפות המלוכה משפחת ביקשה 1908 לונדון במשחקיתשובה: 

. מטרים 195-ו מ"ק 42-ל ונקבע באצטדיון והסתיים הארמון ליד שהחל המסלול הוארך ולפיכך

 ומאז הבינלאומית האתלטיקה התאחדות ידי על הרשמי כמרחק זה מרחק אומץ 1921 בשנת

 הראשונים היו 1924 בפריס האולימפיים כשהמשחקים, זה למרחק המרתון מרוצי כל מתקיימים

 .החדש הרשמי המרחק  פי על שנהגו

 

  ?מי היתה המנצחת הראשונה במרתון הנשים ובאיזה משחקים אולימפיים .37

 .1984הברית, משחקים לוס אנג'לס  מארצות בנויט ואן'גתשובה: 

 

  ?ובאיזה מקום זכתה באותה ריצהמי היתה הרצה הישראלית  .38

 .30תשובה: זהבה שמואלי, מקום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


