החידון האולימפי ה2-
פתרון שאלות מבחן הקדם
(מעודכן לתאריך )28.5.17

חלק א :שאלות ברירת תשובה
 .1איזה מן הענפים הבאים לא היה עד כה ענף אולימפי?
א.
ב.
ג.
ד.

הרמת משקלות ביד אחת
טיפוס על חבל
קפיצה לרוחק ללא הרצה
קרטה

 .2מה משותף לספורטאיות הבאות :לאסתר שחמורוב ,רחל ויגדורצ'יק ,שלומית טור ותמר מטל?
א.
ב.
ג.
ד.

מורות לחינוך גופני שייצגו את ישראל במשחקים האולימפיים
היו גם ספורטאיות וגם מאמנות במשחקים האולימפיים
ייצגו את ישראל פעמיים במשחקים האולימפיים
נשים לספורטאים שהיו גם מאמנים לאומיים

 .3באיזה ממכשירי ההתעמלות לא זכתה אגנס קלטי במדליית זהב אולימפית?
א.
ב.
ג.
ד.

מקבילים מדורגים
קורה
קפיצות
קרקע

 .4באיזה מהענפים הבאים לא היה מעולם ייצוג נשי לישראל במשחקים האולימפיים?
א.
ב.
ג.
ד.

גולף
טניס שולחן
טריאתלון
מרוץ אופני כביש

 .5איזו מדינה מייצגת מי שזכתה במדליית זהב בריצה ל  800מ' במשחקי לונדון וריו?
א.
ב.
ג.
ד.

אתיופיה
בורונדי
דרום אפריקה
קניה

 .6מה משותף לספורטאים הבאים :אורן סמדג'ה ,גיא סטריק ,דוד קושניר ומשה פונטי?
א.
ב.
ג.
ד.

היו גם ספורטאים וגם מאמנים אולימפיים
ייצגו את ישראל פעמיים במשחקים אולימפיים
כיהנו כיושבי ראש של איגוד ספורט בישראל
מדליסטים אולימפיים

 .7באילו מקצועות התעמלות זכתה סימון ביילס במדליות זהב אולימפיות במשחקי ריו?
א.
ב.
ג.
ד.

מקבילים מדורגים ,קורה ,קרקע וקרב רק אישי
קרקע ,קורה וקרב רב קבוצתי
קרקע ,קפיצות ,קרב רב אישי וקרב רב קבוצתי
קרקע ,קפיצות ומקבילים מדורגים

 .8איזה מהשחייניות הבאות זכתה ב 4 -מדליות זהב במשחקי ריו?
א.
ב.
ג.
ד.

יוליה אפימובה
מירייה בלמונטה
קטינקה הוטצו
קטי לדאקי

 .9היכן התקיימו המשחקים האולימפיים הראשונים ששודרו בטלוויזיה?
א .ברלין1936 ,
ב .לונדון1948 ,
ג .הלסינקי1952 ,
ד .מלבורן1956 ,
 .10לאיזה נבחרת הפסידה ישראל בכדורגל ברבע הגמר במשחקי מקסיקו-סיטי?
א.
ב.
ג.
ד.

ברזיל
הונגריה
נבחרת הכדורגל כלל לא השתתפה במשחקים אלה
הנבחרת לא הפסידה ברבע הגמר והודחה בהגרלה

 .11איזה מחללי משחקי מינכן  1972הבאים נשלח כשופט למשחקים?
א.
ב.
ג.
ד.

משה ויינברג
קהת שור
אנדריי שפיצר
יעקב שפרינגר

 .12במשחקי ריו  ,2016הושגו שלושה שיאי עולם באתלטיקה במקצועות הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

יידוי פטיש לנשים ,ריצת  400מ' לגברים וריצת  10,000מ' לנשים
קפיצת משולשת לגברים ,ריצת  5000מ' לנשים וריצת  10,000מ' לגברים
ריצת  400מ' לגברים ,ריצת  100מ' משוכות לנשים וריצת  10,000מ' לנשים
ריצת  100X4לגברים ,ריצת  100X4לנשים ויידוי פטיש לנשים

 .13מי היה היהודי הראשון שזכה במדליה אולימפית?
א.
ב.
ג.
ד.

אילונה אלק ,סייף
אלפרד פלאטוב ,התעמלות
הרולד אברהמס ,אתלטיקה
מאיר פרינסטיין ,אתלטיקה

 .14מה משותף לספורטאים הבאים :אל אורטר ,אנסטסיה גלושקוב ,יואל סלע וקרל לואיס?
א .עלו לגמר אולימפי פעמיים רצופות
ב .צעדו בטקס הפתיחה כנושאי דגל המדינה
ג .ייצגו  4פעמים את מדינתם במשחקים האולימפיים
ד .הם בנים לאבות שהשתתפו במשחקים האולימפיים

 .15מי הייתה הנבחרת הראשונה שזכתה במדליה אולימפית בכדורגל?
א.
ב.
ג.
ד.

אורוגואי
אנגליה
צרפת
קנדה

 .16מה משותף לשחיינים ג'וני וויסמילר ודון פרייזר?
א.
ב.
ג.
ד.

הפכו לכוכבי קולנוע שגילמו את דמותם של טרזן וג'יין
הראשונים אשר ירדו מגבול הדקה במשחה ל 100-מטר חופשי
זכו ב 8-מדליות אולימפיות
ניצחו במשחה  100מטר חופשי בשלושה משחקים אולימפיים רצופים

 .17איזו מדינה ייצג הספורטאי שזכה במספר הרב ביותר של מדליות אולימפיות באתלטיקה?
א .ארה"ב
ב .ברית המועצות
ג .ג'מייקה
ד .פינלנד

 .18מה אורכו של ה"סטדיון" בו רצו המשתתפים במשחקים האולימפיים העתיקים באולימפיה?
א 184 .מטר
ב 192 .מטר
ג 198 .מטר
ד 300 .מטר

 .19באיזה משחקים אולימפיים הופיעה לראשונה סין הקומוניסטית?
א.
ב.
ג.
ד.

מונטריאול1976 ,
לוס אנג'לס1984 ,
סיאול1988 ,
ברצלונה1992 ,

 .20נשיא הוועד האולימפי הנוכחי תומאס באך זכה ב:
א.
ב.
ג.
ד.

במדליית זהב באופני כביש
במדליית זהב בקפיצות למים
במדליית זהב אישית בסיוף
במדליית זהב קבוצתית בסיוף

 .21מי מהספורטאים הבאים זכה בשני משחקים אולימפיים רצופים בענף הטריאתלון?
א.
ב.
ג.
ד.

אליסטר בראונלי מבריטניה
ג'ונתן בראונלי מבריטניה
מו פארה מבריטניה
סיימון ויטפילד מקנדה

 .22מי היה הנשיא הראשון של הוועד האולימפי הבינלאומי?
א.
ב.
ג.
ד.

אברי בראנדג' מארה"ב
דימיטריוס ויקלאס מיוון
פייר דה קוברטן מצרפת
קרל דים מגרמניה

 .23מלבד ארה"ב ,לאיזה מדינה הייתה ספורטאית שזכתה במדליית זהב בהתעמלות מכשירים במשחקי ריו?
א.
ב.
ג.
ד.

ברזיל ,קרקע
הולנד ,קורה
רומניה ,מקבילים מדורגים
שוויץ ,קפיצות

 .24הספורטאי/ת היהודי/ה בעל/ת מספר המדליות האולימפיות הרב ביותר היא:
א.
ב.
ג.
ד.

המתעמלת אגנס קלטי מהונגריה
השחיינית דארה טורס מארה"ב
השחיין לני קרייזלברג מארה"ב
השחיין מארק ספיץ מארה"ב

 .25מאמנים לאומיים בישראל שזכו במדליות אולימפיות עם ספורטאים שייצגו מדינה אחרת הם:
א.
ב.
ג.
ד.

אברהם גרנט ואריה זלינגר
אגנס קלטי ויוסף טלקי
אריה זלינגר ומיחאי ברשטיאן
מיחאי ברשטיאן ורלף קליין

 .26שני מרימי משקולות יהודיים שזכו במדליות זהב במשחקים האולימפיים ובמשחקי המכבייה הם:
א.
ב.
ג.
ד.

אייזק ברגר והנרי ויטנברג
אייזק ברגר ופרנק ספלמן
גרי גובנר והנרי ויטנברג
גרי גובנר ופרנק ספלמן

 .27באיזה מהמקצועות הבאים באתלטיקה קלה לנשים השיא העולמי שווה לשיא האולימפי?
א.
ב.
ג.
ד.

100מ'
מרוץ שליחות 100X4
קפיצה למרחק
קפיצה לגובה

 .28מאיזה מדינות היו הזוכים בריצת המרתון לגברים ולנשים במשחקי ריו ?2016
א.
ב.
ג.
ד.

רץ ורצה מאתיופיה
רץ מאתיופיה ורצה מקניה
רץ מברזיל ורצה מקניה
רץ ורצה מקניה

 .29מתי נוסד מרוץ הלפיד המסורתי?
א .אתונה1896 ,
ב .פריס1924 ,
ג .אמסטרדם1928 ,
ד .ברלין1936 ,

 .30מאיזו מדינה שכנה לישראל זכתה ספורטאית במדליית זהב אולימפית בקרב ?7
א.
ב.
ג.
ד.

ירדן
לבנון
מצרים
סוריה

 .31מי הרצה שזכתה פעמיים במדליית זהב אולימפית בריצת  400מ'?
א.
ב.
ג.
ד.

אירינה שווינסקה מפולין
ולרי בריסקו-הוקס מארה"ב
מארי ז'וזה-פרק מצרפת
מריטה קוך ממזרח גרמניה

 .32מה משותף לספורטאים הבאים :אליס שלזינגר ,חנה קנייזבה-מיננקו ,נילי דרורי ורמי צור?
א.
ב.
ג.
ד.

ייצגו מדינה אחרת מישראל במשחקים האולימפיים
נחשדו כמשתמשים בחומרים אסורים
עלו לגמר אולימפי
צעדו בטקס הפתיחה כנושאי דגל המדינה

 .33מי היו הרצים היהודים שהוצאו מהנבחרת האמריקאית ב 100X4-במשחקי ברלין ?1936
א.
ב.
ג.
ד.

אדי טולאן וסאם סטולר
הרולד אברהמס ומרטי גליקמן
הרולד אברהמס וסאם סטולר
מרטי גליקמן וסאם סטולר

 .34מי האצנית האוסטרלית שזכתה מדליות זהב ב 100-ו 200-מ' במשחקי מלבורן  1956ו 8-שנים לאחר מכן
במשחקי טוקיו  1964זכתה ב 400-מ'?
א.
ב.
ג.
ד.

אירנה שווינסקה
בטי קת'ברט
וילמה רודולף
מרג'ורי ג'קסון

 .35מאז הופעת נבחרת הכדורסל האמריקאית " "Dream Teamבמשחקי ברצלונה  ,1992הפסידה הנבחרת
את מדליית הזהב:
א.
ב.
ג.
ד.

לא הפסידה אף פעם את הזהב
פעם אחת ,לארגנטינה ב2004 -
פעמיים ,לארגנטינה ב 2004 -ולרוסיה ב2012-
פעם אחת ,ליוגוסלביה ב2008 -

 .36אנתוני נסטי מסורינאם ייזכר תמיד:
א.
ב.
ג.
ד.

כאלוף האולימפי בתחרות הגולף הראשונה במשחקי ריו 2016
כאצן שהצליח לנצח את קרל לואיס בריצת  100מ'
כמתעמל הראשון בהיסטוריה שזכה במדליית זהב אולימפית בהתעמלות מכשירים
כשחיין כהה העור הראשון בהיסטוריה שזכה במדליית זהב אולימפית בשחייה

 .37רביעיית השליחים שירדה לראשונה מגבול  40השניות בריצת  100X4היתה:
א.
ב.
ג.
ד.

הרביעייה הבריטית במשחקי פריס 1924
הרביעייה האמריקאית במשחק לוס אנג'לס 1932
הרביעייה האמריקאית במשחק ברלין 1936
הרביעייה הגרמנית במשחק ברלין 1936

 .38המדינה השולטת במקצוע הקפיצות למים במשחקי ריו  2016היא:
א .ארה"ב 7 ,מדליות זהב מתוך 8
ב .יפן 3 ,מדליות זהב מתוך 8
ג .מקסיקו 4 ,מדליות זהב מתוך 8
ד .סין 7 ,מדליות זהב מתוך 8

 .39מי מהרצים הבאים לא זכה אף פעם במדליית הזהב גם בריצת  5000מ' וגם בריצת  10,000מ' באותם
משחקים אולימפיים?
א.
ב.
ג.
ד.

אמיל זטופק
ולדימיר קוץ
מירוטס איפטר
פאבו נורמי

 .40בכמה משחקים אולימפיים רצופים השתתפה האצנית מרלין אוטי?
א.
ב.
ג.
ד.

5
6
7
8

חלק ב :שאלה פתוחה
בהתייחס למשחקים האולימפיים בשנת  1952בהם ישראל לקחה חלק בפעם הראשונה ,ענה:
 .1היכן נערכו המשחקים?
הלסינקי ,פינלנד
 .2באילו ענפי ספורט התחרו ספורטאי המשלחת הישראלית במשחקים אלה?
אתלטיקה ,כדורסל ,קליעה ,קפיצה למים ושחיה
 .3מי הספורטאי הישראלי שנשא את דגל ישראל בטקס הפתיחה?
הכדורסלן אברהם שניאור
 .4מי היה הספורטאי הישראלי בעל ההישג הגבוה ביותר (ציין שם ,מקצוע והישג)?
יואב רענן ,מקפצה  3מטר ,מקום 9
 .5מי היה האתלט הישראלי היחידי שעלה שלב (ציין שם ומקצוע)?
דוד טבק ,ריצה קצרה ( 100ו 200-מטר)
 .6מי הספורטאים שהדליקו את הלפיד האולימפי בטקס הפתיחה? ( 4נקודות)
פאבו נורמי והנס קולמיינן
 .7מי היתה המשפחה שאיננה מישראל אשר זכתה במספר הרב ביותר של מדליות זהב אולימפיות (ציין
שמות הספורטאים והמקצועות בהם זכו)?


אמיל זטופק זכה ב 3-מדליות זהב בריצות למרחקים ארוכים ,בריצת  5000מטר ,בריצת
 10000מטר ובריצת מרתון



דנה זטופק זכתה במדליית זהב בהטלת כידון

