החידון האולימפי ה3-
פתרון שאלות מבחן הקדם
(מעודכן לתאריך )13.5.18

חלק א :שאלות ברירת תשובה
 .1באיזו שנה אירחה ישראל את המשחקים הפראלימפיים?
א.
ב.
ג.
ד.

1960
1964
1968
1972

 .2מי מבין חללי מינכן  1972הבאים נשלח למשחקים כמאמן?
א.
ב.
ג.
ד.

אליעזר חלפין
יוסף גוטפרוינד
יעקב שפרינגר
קהת שור

 .3מתי לראשונה לא התקיימו המשחקים אולימפיים מודרניים במועד שנקבע  4שנים לאחר המשחקים
הקודמים?
א1904 .
ב1916 .
ג1920 .
ד1940 .
 .4מאילו מקצועות מורכב קרב החמש המודרני?
א .היאבקות ,קפיצה לרוחק ,הטלת כידון וזריקת דיסקוס
ב .ריצה קצרה ,קפיצה לרוחק ,הדיפת כדור ברזל ,קפיצה לגובה וריצת משוכות
ג .קליעה למטרה ,זריקת דיסקוס ,קפיצה במוט ,הטלת כידון ורכיבה על סוסים
ד .רכיבה על סוסים ,שחיה ,סיף ,קליעה למטרה וריצת שדה

 .5איזו מדינה עומדת בראש טבלת הזוכים במדליות במשחקי החורף?
א.
ב.
ג.
ד.

ארה"ב
ברה"מ
גרמניה
נורבגיה

 .6באיזה מדליות אולימפיות זכתה ישראל במשחקים הפראלימפיים בריו ?2016
א.
ב.
ג.
ד.

 1מדלית ארד 1 ,מדלית כסף 1 ,מדלית זהב
 1מדלית ארד 2 ,מדליות כסף
 3מדליות ארד
 3מדליות זהב

 .7איזו מדינה כללה את מספר המשתתפים הגדול ביותר במשלחתה במשחקי החורף האולימפיים בפיונגצ'אנג
?2018
א.
ב.
ג.
ד.

ארה"ב
קנדה
רוסיה
שוויץ

 .8מה היה ענף הכדור הקבוצתי הראשון לנשים בו התקיים טורניר אולימפי?
א .הוקי שדה
ב .כדוריד
ג .כדורעף
ד .כדורסל
 .9מי מהבאים נשלח כשופט למשחקי מלבורן ?1956
א.
ב.
ג.
ד.

אברהם קליין
אורי זמרי
אורנה שי
זאב רייס

 .10באילו משחקים אולימפיים השתתפה ברה"מ לראשונה?
א.
ב.
ג.
ד.

1912
1936
1948
1952

 .11באילו משחקים אולימפיים הפך הכדורגל לענף ספורט אולימפי לגברים ולנשים?
א.
ב.
ג.
ד.

גברים בפריז  1900ונשים בהלסינקי 1952
גברים בפריז  1900ונשים באטלנטה 1996
גברים בלונדון  1908ונשים ברומא 1960
גברים בלונדון  1908ונשים בברצלונה 1992

 .12היכן התקיימו משחקי החורף האולימפיים ב?2010-
א.
ב.
ג.
ד.

ונקובר
טורינו
סולט לייק סיטי
פיונגצ'אנג

 .13באילו משחקים אולימפיים השתתפו לראשונה נציגים מכל חמשת היבשות?
א .לונדון 1908
ב .שטוקהולם 1912
ג .אנטוורפן 1920
ד .פריז 1924
 .14באיזו שנה השתתפה ישראל לראשונה במשחקי החורף האולימפיים?
א.
ב.
ג.
ד.

קלגרי 1988
אלברוויל 1992
לילהאמר 1994
נגאנו 1998

 .15בכמה מדליות זכו ספורטאי ישראל במשחקים הפראלימפיים עד היום?
א.
ב.
ג.
ד.

123
129
236
375

 .16מי הוא האלוף האולימפי בריצת  1500מ' במשחקי לונדון ?2012
א .אל-גארוז ,מרוקו
ב .מחלופי ,מאלג'יריה
ג .לאגאט ,ארה"ב
ד .פארה ,בריטניה

 .17כמה פעמים נערכו משחקי החורף בארה"ב?
א.
ב.
ג.
ד.

1
2
3
4

 .18במשחקים הפראלימפיים בלונדון  2012זכתה ישראל במדליית זהב אחת .מי היה הזוכה?
א .החותרת מורן סמואל
ב .הטניסאי נועם גרשוני
ג .הקלע דורון שזירי
ד .השחיינית ענבל פיזרו
 .19באילו מהמקומות הבאים לא נערכו משחקי חורף אולימפיים?
א .אינסברוק
ב .הלסינקי
ג .טורינו
ד .קלגרי
 .20מתי התקיימו לראשונה המשחקים האולימפיים והפראלימפיים באותם אתרי תחרות?
א.
ב.
ג.
ד.

לוס אנג'לס 1984
סיאול 1988
ברצלונה 1992
אטלנטה 1996

 .21במשחקים האולימפיים  -לוז' ,בובסלי וסקלטון הם:
א .מקצועות התחרות בענף הביאתלון
ב .סוגי מזחלות בענף מזחלות הקרח
ג .סגנונות גלישה בענף הסקי
ד .שמות הכלים והמכשירים בענף הקרלינג
 .22מי האלופה האולימפית הנוכחית בריצת  100משוכות לנשים?
א .נטליה אנטיוך ,רוסיה
ב .דון הרפר ,ארה"ב
ג .סאלי פירסון ,אוסטרליה
ד .בריאנה רולינס ,ארה"ב

 .23באיזה משחקים פראלימפיים זכתה ישראל במספר המדליות הגבוה ביותר?
א.
ב.
ג.
ד.

ארנהאם 1980
בייג'ינג 2008
טורונטו 1976
סיאול 1988

 .24מי היא האלופה האולימפית בהתעמלות בקרב-רב במשחקי ?1972
א .לודמילה טורישצ'בה מברה"מ
ב .אקטרינה סאבו מרומניה
ג .ורה צ'סלבסקה מצכוסלובקיה
ד .אולגה קורבוט מברה"מ
 .25בכמה מדליות אולימפיות זכה האתלט סרגיי בובקה?
א.
ב.
ג.
ד.

0
1
2
3

 .26באילו משחקים אולימפיים הוענקו מדליות גם בתחומי אמנויות?
א .לונדון  -1908פריז 1924
ב .לונדון  – 1908ברלין 1936
ג .שטוקהולם  – 1912לונדון 1948
ד .אנטוורפן  – 1920הלסינקי 1952
 .27בכמה משחקים אולימפיים גרמניה לא לקחה חלק?
א.
ב.
ג.
ד.

)1948 ,1920( 2
)1924 ,1920( 2
)1948 ,1924 ,1920( 3
)1980 ,1948 ,1924( 3

 .28מי מבין הספורטאים הפראלימפיים הבאים זכה בפרס ישראל?
א.
ב.
ג.
ד.

ברוך חגאי
יזהר כהן
מורן סמואל
קרן ליבוביץ'

 .29מתי בפעם הראשונה הדליקה אישה את הלפיד האולימפי בטקס הפתיחה?
א .מקסיקו 1968
ב .מונטריאול 1976
ג .לוס אנג'לס 1984
ד .אטלנטה 1996
 .30מי מבני המשפחה הבאים לא ייצגו את ישראל במשחקים האולימפיים?
א .אירה ורחלי ויגדורצ'יק
ב .דוד ומשה שויצר
ג .דן ורן טורטן
ד .דן ורן אלתרמן
 .31מיהו הספורטאי היחיד שהגיע לשני גמרים באותם משחקים אולימפיים?
א.
ב.
ג.
ד.

אלכס אברבוך
איתן אורבך
מיכאל קלגנוב
נטע רבקין

 .32איזה שחיינית השיגה  3מדליות זהב בשחייה באותו משחה ב  3משחקים אולימפיים שונים?
א .קריסטינה אגרזגי ,הונגריה במשחה  200מ' גב
ב .דון פרייז'ר ,אוסטרליה במשחה 100מ' חופשי
ג .ג'ני ת'ומפסון ,ארה"ב במשחה שליחים 100x4מ' מעורב
ד .כל השחייניות השיגו  3מדליות ב  3משחקים שונים
 .33באיזה מקצוע ספורט זכה רוברט קורזניובסקי מפולין בשלוש מדליות זהב?
א .אגרוף
ב .הליכה למרחק  50ק"מ
ג .סקי למרחק  50ק"מ
ד .קפיצות למים
 .34איזה מדינה זכתה במהלך המשחקים האולימפיים בכל מדליות הזהב במקצוע ספורט קבוצתי אחד
לנשים?
א .ארה"ב בכדורגל
ב .ארה"ב בכדורסל
ג .ארה"ב בכדורעף חופים
ד .דרום קוריאה בקליעה בחץ וקשת

 .35מה המיוחד בתוצאה ( (1:59:19שקבע השחיין האמריקאי ג'ון נייבר בניצחונו במשחה ל 200 -מטר גב
במשחקי מונטריאול ?1976
א .שיפור השיא העולמי ביותר מ 3 -שניות
ב .השיא החזיק מעמד  12שנים
ג .התוצאה מהירה יותר מן השיא העולמי ב 200 -מ' פרפר
ד .הניצחון היחיד באותם משחקים שלא היה שיא אולימפי
 .36מי הן המדינות שהשתתפו בכל המשחקים האולימפיים שנערכו בעת החדשה מאז חידושם באתונה ?1896
א.
ב.
ג.
ד.

אוסטרליה ,בריטניה ,יוון וצרפת
בריטניה ,שוויץ ,יוון ואוסטרליה
בריטניה ,שוויץ ,יוון וצרפת
דנמרק ,שוויץ ,יוון וצרפת

 .37מי היא סוניה הני )? (Sonja Henie
א.
ב.
ג.
ד.

האישה היחידה ששמשה כיו"ר הועד האולימפי הבינלאומי
מנצחת נורבגית ב  3משחקים אולימפיים בהחלקה אומנותית על הקרח
מתעמלת צ'כית שזכתה בשתי מדליות זהב בהתעמלות על מכשירים.
שחקנית אמריקאית בכדורעף חופים שזכתה במדליית זהב במשחקי לוס אנג'לס 1984

 .38ניקולאי אנדריאנוב הוא הספורטאי-גבר המעוטר ביותר מדליות אולימפיות של ברה"מ לשעבר .באיזה
תחום התחרה במשחקים האולימפיים?
א .אתלטיקה קלה
ב .הרמת משקולות
ג .התעמלות מכשירים
ד .סיוף
 .39באיזה הישג ידועות הספורטאיות האמריקאיות קרי וולש ומיסטי מיי?
א .הן אם ובתה שהתחרו במשחקים אולימפיים שונים בהפרש של  30שנה
ב .זכו  3פעמים במדליית זהב בכדורעף חופים
ג .זכו בשני מרחקים שונים בחתירה בקיאקים לזוגות
ד .זכו במדליית זהב אולימפית בטניס לזוגות
 .40מי היה קלאוס דיביאסי?
א .קופץ למים איטלקי בעל  3מדליות זהב אולימפיות
ב .רוכב אופניים איטלקי שזכה הן בטור דה פראנס והן במדליית זהב אולימפית
ג .שחיין גב איטלקי בעל  4מדליות זהב אולימפיות
ד .חותר גרמני בעל  3מדליות זהב אולימפיות

חלק ב :שאלה פתוחה
במשחקים האולימפיים בריו  2016זכו שבעה ספורטאים יהודים במדליות אולימפיות .ציין את שם
הספורטאי ,איזו מדינה ייצג ,מה הענף שבו התחרה ובאיזה מדליה  /מדליות זכה?
שם הספורטאי
אנתוני ארווין
אנתוני ארווין

מדינה
ארה"ב
ארה"ב

סו בירד
אלי רייזמן
אלי רייזמן
אלי רייזמן
ג'ו אלאה
ירדן ג'רבי
אורי ששון
ג'סיקה פוקס

ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
ניו זילנד
ישראל
ישראל
אוסטרליה

ענף
שחייה  -משחה ל 50-מטר חופשי
שחייה  -משחה שליחים x100 4מטר
חופשי
כדורסל
התעמלות  -קרב רב קבוצתי
התעמלות  -קרב רב אישי
התעמלות  -תרגיל קרקע
שייט – דגם  470נשים
ג'ודו – עד  63ק"ג
ג'ודו – מעל  100ק"מ
קנו – סלאלום ליחידות

סוג המדליה
זהב
זהב
זהב
זהב
כסף
כסף
כסף
ארד
ארד
ארד

