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 שאלות

  .1שאלה 

ת נוצות ותמורת חצאי, נמרשתי פרוות ממוטה  פרוות לקבל תמורתהיה אפשר שוק קדמוני אחד ב

תמורת  קבללהיה אפשר , שנמצא במרחק יום הליכה מהראשון, בשוק השני. שלושה כידוני אבן טווס

לפות ניתן לבצע הח.  שני כידוני אבן -נמר  תמורת פרוותו, שלוש חצאיות נוצות טווס ממוטה תפרוו

האם . ארבע פרוות נמרממוטה ורצה לקבל תמורתה  פרוותצייד הביא לשוק הראשון . לשני הכיוונים

 ?יום 33תוך  אתהוא יכול לעשות ז

   .2שאלה 

xlnxlimהגבול הבא   חשב את
x

1


.  

 3שאלה 

 ?זוגית או לא זה ולא זה-אי, האם הפונקציה הבאה היא זוגית וקבע

 1ln 2  xx 

  4שאלה 

הנקודה . מסתובב על גלגל ענק שמסתובב במהירות קבועה משהו vצונח במהירות קבועה  יוסי

התא של  ,נחת בקרקע יוסיברגע ש. של הגלגל הענק מעל הנקודה העליונה צנח נמצאת  יוסישממנה 

בדיוק  הגובה והיו באות משההוא ו החיצנה הלךשבמידוע . (קרקעעל ה)תחתונה הבנקודה  היה משה

 כאשר הוא היה משהשל המהירות הרכיב האנכי של מצא את . יוסינחיתה של הכולל , פעמים 4

 .כעל נקודות משהו יוסיניתן לחשוב על . בפעם הראשונה יוסיעם  הגובה ובאות

 

   5שאלה 

xxכמה פתרונות יש למשוואה    22 ? 

   6שאלה 

. שבכל מטריצה יש לפחות איבר אחד שונה מאפס,  B -ו A  ,2סדר ריבועיות מטריצות נתונות שתי מ

0 -כך ש  C  הוכח כי קיימת מטריצה BCA 

   7שאלה 

 הו הערך המינימאלי של הביטוי הבאמ

   2222
4411960  yxyx? 

   8שאלה 

 : פולינום עם מקדמים שלמים כך שהמספר הבא מהווה שורש שלומצא 

55 1212 . 

   9שאלה 

שני מספרים בקטע באקראי בוחרים  1,0 .מספר ההראשון גדול מ ע המספרומהי ההסתברות שריב

 ?השני



2 
 

  10שאלה 

. 90זווית בין הצירים הוא התכים והצירים שלהם נחשמוצבים במרחב באופן  1ים ברדיוס שני גליל

 .החיתוך של הגלילים מצא את נפח

 

  11שאלה 

nAAA טענות n פרופסור ניסח  ,...,,  :מהצורהלהוכיח משפט  שלו על כל דוקטורנט . 21

"iA  גוררjA." לא יכול שפט מ אף כאשר, יהאחרי השני תאחטורנטים לדוק ותניתנ המשימות האלה

מהו המספר הגדול ביותר של  . קודם לכן תנויאשר נמשפטים הידית של יממסקנה  להיות

 .לפרופסור כול להיותדוקטורנטים שי

 

  12שאלה 

),(תהי   yxf  שית ברא מינימום מקומיבעלת סוף נגזרות נאי בעלתפונקציה של שני משתנים

 .היחידה של פונקציה זאת תקריטיהנקודה כן נתון שראשית הצירים הינה ה כמו. הצירים

 ? לטעון שנקודה זו היא גם מינימום מוחלט האם נכון

 תשוו   -ו   , החלקיות מן הסדר הראשוןהיא נקודה שבה שתי הנגזרות  תנקודה קריטי)

 (.לאפס

 


