
  1.שאלה

 של קבוצות שתי החוקר לקח בדיקה לשם .חדשה תרופה של האפקטיביות לבדיקת מחקר נערך
 קיבלו הניסוי קבוצת חולי .חולים מספר אותו יש קבוצה בכל .ביקורת וקבוצת ניסוי  קבוצת :חולים
 בדק הניסוי מתחילת שבועה לאחר .ישנה תרופה קיבלו הביקורת קבוצת חולי אלא ,חדשה תרופה
 בבדיקה .לחוד ולנשים לגברים קבוצה בכל נעשתה הבדיקה .שהחלימו חולים אחוז את החוקר
 .הביקורת שבקבוצת מאלה יותר גבוה היה שהחלימו ונשים גברים אחוז הניסוי שבקבוצת התברר

 .נמק ?הביקורת בוצתשבק מאלה יותר גדול שהחלימו הניסוי בקבוצת חולים שמספר לומר ניתן האם
 
   .2שאלה 

 :מסוים הבלתי האינטגרל את חשב

. 

 

   3שאלה

 .   :הבא השוויון-האי ידי על שהוגדר האזור של השטח את מצא •
    :הבא השוויון-האי ידי על שהוגדר האזור של הנפח את מצא •

                    
 
 

   4שאלה

 את מצא . -ש כך שלמים מספרים של 3 מסדר ריבועיות מטריצות שתי - B-ו A נתונות

 .(3 מסדר יחידה מטריצת – E) . דטרמיננטה של האפשריים הערכים כל

   5שאלה

מספרים שלמים  – x, y, z כאשר  ,הרשומים בסדר עולה , בצורה מספרים קבוצת - S נתונה

 .של הקבוצה 100מצא איבר   .שליליים-שונים אי

  6שאלה 

 ערך ישתנה כיצד .ראשי לאלכסון ביחס סימטרי מיפויידועה כי ניתן לראות את שלחלוף של דטרמיננטה כ

 ?משני לאלכסון ביחס סימטרי מיפויב n מסדר דטרמיננטה של

   7שאלה

 a מספר שקיים כך n של האפשריים הערכים כל את מצא .3 שאורכם נחתכים לא הקטעים n נמצאים ישר קו על

 . משוואה של שורש את בתוכו יכיל (הקטעים של במיקום תלות ללא) קטע שכל כזה

   8שאלה

שוויון-שהאי הוכח .ממשי  לכל  -ש כך ,n ממעלה פולינום  יהיה

 . לכל מתקיים 



  

 

   9שאלה

 . : של חזקות לפי טיילור לטור נפתחה  פונקציה

 . :שלוש של כפולות אינדקסים בעלי הטור של המקדמים סכום את מצא

   10שאלה

 ניתן תור בכל .באיור שמוצגים קלפים מספר מכילה 10×10 לוח של משבצת כל ,המשחק בתחילת

 משלוש אחת מכל ולהסיר עמודה באותה או שורה באותה הנמצאות רצופות משבצות שלוש לבחור

 בסוף הלוח על להישאר שיכולים הקלפים של המינימאלי המספר מהו .בלבד אחד קלף המשבצות

 ?המשחק

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

  11שאלה

 אחרונות ספרות n שכל כך  . . . . . 625 ספרות של מהשמאל אינסופית סדרה קיימת האם •

-ב מסתיים  -ו (מאפס להתחיל יכול) ספרות n בעל  מספר יוצרות ? 

  .(aperiodic) מחזורית אינה שהסדרה הוכח •

 

  12שאלה

                           הוכח כי  .שליליים -אי מספרים שלושה נתונים

. 

 

 



 


