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ם הוא סבתלבקר את סבתא. המסלול מביתם לבית והלכו יחד מביתם זמנית -בונינה ומאיר יצאו  .1

 ק"מ, ולאורכו ממוקמים ספסלים.  3באורך 

 במשך אותו מספר עוגייהכל . היא אוכלת אחת כדי לאכול עוגייה מתיישבת על כל ספסל בדרךנינה 

 . לוקח למאיר פי שתייםאחת כדי לאכול עוגייה שב על כל ספסלעוצר ומתיי מאירגם . דקות של שלם

 .זמן מנינה לאכול עוגייהיותר 

  קמ"ש. 4קמ"ש, ומאיר במהירות  3נינה הולכת במהירות ידוע כי כמו כן, 

 התברר כי מאיר ונינה הגיעו בו זמנית לבית של סבתא.

 ונמקו את תשובתכם האפשרויותאת כל מצאו כמה ספסלים היו בדרך? 

 

 

 בסיסו הוא עיגולו 6שגובהו ( במרכזו, המאונך לבסיסו נתון חרוט )בעל ציר סימטריה .2

 .2√ רדיוסבעל 

העליונים  קדקודיהכל וונחת על בסיס החרוט היא מ – בתוך החרוט חסומה קובייה

 נוגעים בחרוט. 

 נמקו את תשובתכם מצאו את אורך הצלע של הקובייה.

 

 

 נתבונן בתהליך הבא: , 𝑁 חיובי מספר שלם בהינתן .3

 נסמן ב-𝑆(𝑁) ם הספרות של ואת סכ𝑁 

  ניקח את סכום הספרות של𝑆(𝑁) 

 נקבל מספר חד ספרתינחזור על הפעולה שוב ושוב עד ש 

. 𝑁ספרתי: "העומק" של  -עד שקיבלנו מספר חד הנ"ל תהליךה את שביצענו פעמיםה מספרנקרא ל 

 .1הוא  45והעומק של הפעולה בוצעה פעמיים(  , S(49)=13S(13)=4) 2הוא  49, העומק של הלדוגמ

בשלב ספרתי -תמיד יתקבל מספר חד, כלומר, שסופי אכן יש עומק  𝑁הוכיחו כי לכל מספר  (א

 של התהליך. כלשהו

מצאו את השארית של .  𝑛בעל עומק קטן ביותר()שערכו ה המינימליאת המספר  𝑥(𝑛) -נסמן ב  (ב

𝑥(5776) נמקו את תשובתכם! .6-בחילוק ב 

𝑥(5776)מצאו את השארית של המספר  (ג − 𝑥(5708) נמקו את תשובתכם!. 2016-בחילוק ב 

 

 

וק, כחול : ירהבאים )לפי כיוון השעון(בצבעים  מסומנות שלוש נקודותלוח מצויר מעגל ועליו על ה .4

 לעשות את אחד הצעדים הבאים:שלב הוא יכול בכל  – משחק במשחק הבא יונתןואדום. 

 האלוולצייר ביניהן נקודה באחד משני הצבעים  שוניםבעלות צבעים סמוכות לבחור שתי נקודות  (א

 .בלבד

 .כלשהוצבע ולצייר ביניהן נקודה ב זהיםבעלות צבעים סמוכות לבחור שתי נקודות  (ב

 ולמחוק את האמצעית., לפחות שתיים מהן באותו צבעש סמוכות לבחור שלוש נקודות (ג



 
: הבאים )לפי כיוון השעון(בצבעים  על הלוח שלוש נקודותתיוותרנה בו שמצב ל יכול להגיע יונתןהאם 

 נמקו את תשובתכם וק, אדום?יר כחול,

 

 

𝐹1סדרת פיבונאצ'י מוגדרת לפי  .5 = 𝐹2 = 𝐹𝑛ונוסחת הנסיגה  1 = 𝐹𝑛−1 + 𝐹𝑛−2  לכל𝑛 ≥ שלם.  3

,𝑚נתונים  𝑛 ≥  כך שקיים פולינום  𝑑טבעיים. מצאו את המעלה המינימלית  1

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑑𝑥𝑑 + 𝑎𝑑−1𝑥𝑑−1 + ⋯ + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 

𝑓(𝑘)המקיים  = 𝐹𝑚+𝑘  לכל𝑘 = 0,1, … , 𝑛. נמקו את תשובתכם 

 

 

 

,𝐴1הנקודות  .6 𝐴2, 𝐴3, … , 𝐴12  הן קדקודי מצולע משוכלל. מעבירים

,𝐴1𝐴6האלכסונים  12את  𝐴2𝐴7, 𝐴3𝐴8, … , 𝐴11𝐴4, 𝐴12𝐴5 כמו ,

הורידו  Xעל המישור. מהנקודה  Xמסומנת נקודה כלשהי  בציור.

-האלכסונים שצוירו. את עקבי האלכסונים סימנו ב 12לכל אנכים 

𝐵1, 𝐵2, 𝐵3, … , 𝐵12 כאשר ,𝐵𝑖 הוא העקב של האנך מ- X לאלכסון

, 𝐴12𝐴5נמצא על   𝐴1𝐴6 ,𝐵12נמצא על   𝐵1)כלומר,  𝐴𝑖-מתחיל בש

 . וכו'(

 : מצאו את היחס

 
𝑋𝐴1 + 𝑋𝐴2 + ⋯ + 𝑋𝐴12 

𝐵1𝐵6 + 𝐵2𝐵7 + ⋯ + 𝐵12𝐵5
=? 

 נמקו את תשובתכם

 מצולע משוכלל, כלומר, כל הזוויות שוות בגודלן וכל הצלעות שוות באורכן.: ההערה

 

 

𝑓: ℤ  ו את כל הפונקציותאמצ .7 → ℂ   כלומר, פונקציות מקבוצת המספרים השלמים לקבוצת(

,𝑥 לכל :המספרים המרוכבים( שמקיימות 𝑦 ∈ ℤ , 

         2 1 1f x y f x y f x f y    

 נמקו את תשובתכם


