החידון האולימפי ה3-
פתרון שאלות שלב הגמר
(מעודכן לתאריך )10.6.18
שלב 1

 .1באילו משחקים אולימפיים הוצג לראשונה הדגל האולימפי?
 .1לונדון 1908
 .2שטוקהולם 1912
 .3אנטוורפן 1920
 .4פריז 1924

 .2מי מתוך י"א חללי מינכן שימש כשופט במשחקים האולימפיים בשנת ?1972
 .1אנדרי שפיצר
 .2יעקב שפרינגר
 .3עמיצור שפירא
 .4קהת שור
 .3מלבד אתלטיקה ושחיה ,באיזה ענף היו לישראל מספר הנציגים הגדול ביותר למשחקים האולימפיים?
 .1ג'ודו
 .2התעמלות
 .3קליעה
 .4שייט
 .4כמה פעמים נערכו משחקי החורף האולימפיים בצרפת?
1 .1
2 .2
3 .3
4 .4

 .5באילו משחקים אולימפיים הפך הג'ודו לענף ספורט אולימפי לגברים ולנשים?
 .1גברים ונשים במשחקי טוקיו 1964
 .2גברים במשחקי טוקיו  1964ונשים במשחקי מקסיקו-סיטי 1968
 .3גברים במשחקי סיאול  1988ונשים במשחקי ברצלונה 1992
 .4גברים במשחקי טוקיו  1964ונשים במשחקי ברצלונה 1992

 .6בכמה מדליות זהב זכתה ישראל עד כה במשחקים הפראלימפיים?
12 .1
25 .2
123 .3
302 .4

 .7מי מבין המתעמלות הבאות השתתפה ב 3-משחקים אולימפיים רצופים?
.1

אור טורייב

.2

אירה ריסנזון

.3

לימור פרידמן

.4

נטע ריבקין

 .8מהם המשחקים האולימפיים שבהם נשלל תואר האלופה האולימפית מהמנצחת בריצת הגמר ל  100מ' בשל
שימוש בסמים אסורים?
 .1סיאול 1988
 .2ברצלונה 1992
 .3אטלנטה 1996
 .4סידני 2000

 .9באילו מהענפים הבאים ,היה לישראל ייצוג במשחקי החורף בפיונגצ'אנג ?2018
 .1ביאתלון
 .2החלקה מהירה רגילה
 .3סקי בסגנון חופשי
 .4סקלטון
 .10מיצו צוקהרה ( )Mitsuo Tsukaharaהוא מהמתעמלים הבולטים בהיסטוריה היפנית עם  9מדליות
אולימפיות .באיזה מכשיר זכה פעמיים במדליית זהב?
 .1טבעות
 .2מתח
 .3סוס סמוכות
 .4קרקע
 .11משחק הכדורגל נכנס למשחקים האולימפיים בפריז  .1900באיזה משחקים אולימפיים מאז לא התקיים
טורניר כדורגל?
.1

סנט לואיס 1904

.2

שטוקהולם 1912

.3

אנטוורפן 1920

.4

לוס אנג'לס 1932

 .12מהו השיא האולימפי הוותיק ביותר לגברים באתלטיקה קלה הנמצא כיום בתוכנית המשחקים
האולימפיים?
 .1קפיצה במוט
 .2קפיצה לגובה
 .3קפיצה לרוחק
 .4קפיצה משולשת

 .13מה משותף לספורטאים אוסקר פיסטוריוס ונטלי דו טואה?
 .1שניהם השתתפו במשחקים האולימפיים פעם כגברים ופעם כנשים
 .2שניהם השתתפו הן במשחקים האולימפיים והן במשחקים הפראלימפיים
 .3שניהם זכו ב 6-מדליות זהב במשחקים הפראלימפיים
 .4שניהם ייצגו את אותה מדינה

 .14מלבד אסתר שחמורוב ,מי מבין הספורטאיות הבאות ייצגה את ישראל במשחקי מינכן ?1972
.1

חנה שזיפי

.2

מיכל למדני

.3

נילי דרורי

.4

שלומית ניר

 .15במה ידוע הספורטאי קארש קיראי?
 .1השיג  4מדליות זהב בקליעה
 .2זכה ב  8מדליות בסיוף ,אף אחת מהן איננה זהב
 .3זכה במדליות זהב הן בכדורעף באולמות והם בכדורעף חופים
 .4זכה בתחרות אולימפית באתלטיקה קלה אך הישגו נפסל בשל שימוש בסמים

 .16מי המדינה שנועלת את מצעד הדגלנים בכניסה לאצטדיון בטקס הסיום של המשחקים האולימפיים?
 .1המדינה המארחת של המשחקים האולימפיים
 .2המדינה שעתידה לארח את המשחקים האולימפיים
 .3המדינה האחרונה לפי הכתיב באנגלית
 .4המדינה עם המשלחת הגדולה ביותר
 .17הספורטאית הקנדית קלרה יוז ידועה בכך ש:
 .1השתתפה בשתי קבוצות משחקי כדור באותם משחקים
 .2השתתפה ב  3ענפי ספורט שונים במשחקי החורף
 .3השתתפה במשחקים האולימפיים הן בתחרויות השחייה והן בתחרויות ההתעמלות
 .4זכתה במדליות אולימפיות הן במשחקי החורף והן במשחקי הקיץ

 .18פסקל ברקוביץ ייצגה את ישראל שלוש פעמים במשחקים הפראלימפיים .בכמה ענפים שונים היא
התחרתה?
1 .1
2 .2
3 .3
4 .4

 .19מי היו מאמני נבחרת ישראל בכדורגל במשחקים האולימפיים במקסיקו-סיטי  1968ובמונטריאול 1976
(בהתאמה)?
 .1עמנואל שפר ודוד שוויצר
 .2עמנואל שפר ואדמונד שמילוביץ
 .3יצחק שניאור ויעקב גרונדמן
 .4גיולה מאנדי ודוד שוויצר

 .20מי היה הספורטאי הראשון שזכה במדליה אולימפית בשחייה?
 .1אלפרד האיוש ,הונגריה
.2

ג'ימס קונולי ,ארה"ב

.3

פאול נוימן ,אוסטריה

.4

פרדיק ליין ,אוסטרליה

שלב 2
סרטון  :1קסיוס קליי
 .1מי היה שמו של המתאגרף שניצח בקרב?
קסיוס קליי
 .2מאילו משחקים אולימפיים לקוח סרטון זה?
רומא 1960
 .3מה עלה בגורלה של מדליית הזהב בה זכה הספורטאי?
במשחקי אטלנטה  1996הוענקה לו מדלית זהב במקום זו שהשליך במחאה לנהר לאחר זכייתו בזהב
במשחקי רומא
 .4ציין  2אלופים אולימפיים נוספים שהפכו לאלופי העולם במשקל כבד?
פלויד פטרסון ,ג'ו פרייזר ,ג'ורג' פורמן ,ליאון ספינקס ,מייקל ספינקס ולנוקס לואיס
סרטון  :2אסתר לדצקה
.1
.2
.3
.4

מה שמה של הגולשת הצ'כית שבסרטון?
אסתר לדצקה
באיזה מקצוע תחרותי השתתפה בסרטון זה?
סופר G
באיזה עוד מקצועות השתתפה באותם משחקים אולימפיים?
סקי אלפיני  -סלאלום ענק; תחרות משולבת; גלישת שלג -סלאלום ענק
מהו הישגה ההיסטורי הייחודי?
היא הספורטאית הראשונה שזוכה במדליות זהב אולימפיות בשני ענפים שונים (סופר  ,Gגלישת שלג-
סלאלום ענק) באותם משחקים אולימפיים.

סרטון  :3דורון שזירי
.1
.2
.3
.4

מי הספורטאי שבסרטון?
דורון שזירי
באילו משחקים השתתף עד היום?
אטלנטה -1996ריו 2016
בכמה מדליות זכה בסה"כ?
 8מדליות פאראלימפיות
מה היה הישגו במשחקי ריו ?2016
מדלית ארד בירי  3מצבים

סרטון  :4ואלרי בורזוב
.1
.2
.3
.4

מי האתלט שניצח בריצה?
ואלרי בורזוב
באילו משחקים אולימפיים לקח חלק בסרטון זה?
מינכן 1972
מי הרץ במסלול  3שאינו מסיים את הריצה ומה הישגו האולימפי הגדול ביותר?
הייזלי קרופורד מטרינידד ,ניצח במרוץ ל 100 -מטרים במונטריאול 1976
כמה רצים ורצות מברית המועצות זכו עד היום במדליות זהב בריצה למאה מטר?
( 2ואלרי בורזוב ולודמילה קונדרטייבה)

סרטון  :5אילונה אלק והלנה מאייר
הסרטון לקוח ממשחקי ברלין :1936
.1
.2
.3
.4

מי הן הסייפות שבסרטון?
אילונה אלק והלנה מאייר
איזה מדינה ייצגה כל אחת מהן?
הונגריה (אילונה אלק) והלנה מאייר (גרמניה)
בכמה מדליות אולימפיות זכתה כל אחת מהן?
אלק 2( 3-זהב 1 ,כסף); מאייר 1( 2-זהב 1 ,כסף)
מה ייחודי בהישגיה האולימפיים של המנצחת בקרב זה?
הראשונה לזכות בשתי מדליות זהב בענף הסייף ,וזכיות במדליות זהב לפני ואחרי מלחמת העולם
השנייה

שלב 3
במסגרת מדיניות הוועד האולימפי הבינלאומי לקידום שוויון מגדרי ,ציינו עד  12ענפי ספורט חדשים לנשים
שהתווספו לתכנית האולימפית החל ממשחקי סידני  2000ועד משחקי טוקיו  2020ועד בכלל (לא ענפים שהוחזרו
לתכנית) .שימו לב :הכוונה ל sports -לפי הגדרה הקיימת באתר ה  ,IOCלא למקצועות בתוך ענף קיים.
משחקים אולימפיים

ענף ספורט

סדיני 2000

קרב חמש מודרני
טאקוונדו
טריאתלון
כדור מים
הרמת משקולות
טרמפולינה

סולט לייק סיטי 2002

בובסלי
סקלטון

אתונה 2004

האבקות

בייג'ינג 2008

שחיית מרתון במים פתוחים
אופני BMX

לונדון 2012

אגרוף

סוצ'י 2014

קפיצות סקי

ריו 2016

רוגבי7-

טוקיו 2020

קראטה
סקייטבורדינג
טיפוס הרים
גלישת גלים

