
 תחרות אישית

 

= 𝑓 𝑥 ריבועית נה פונקציהנתו .1 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 (𝑎 ≠ = 𝑓 𝑥 למשוואה כך ש(0 ן רות פי אף אין0

= 𝑓 𝑓(𝑥) אהשוומלאז גם הוכחו ש. (ממשי)  .ןרות פי אף אין0

 

𝑎2-  שך כ𝑐- ו𝑎 ,𝑏נתונים מספרים חייוביים  .2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 𝑏𝑐 .הוכחו ש - 𝑎 − 𝑏 (𝑎 − 𝑐) ≤ 0. 

 

 חו את השווין יהוכ .3
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 חו ששטחיהוכ. 𝐴𝐵||𝐷𝐸 ,𝐵𝐶||𝐸𝐹 , 𝐶𝐷||𝐹𝐴:  צלעות נוגדות הן מקבילות𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹במשושה  .4

 .𝐴𝐶𝐸 המשולש שטח פעמיים על עולה אינוהמשושה 

 

𝑥חו שלכל יהוכ .5 > 1): שוויון-איה  מתקיים0 + 𝑥) 3 > 1 +  3𝑥. 

 

 הממוצעת התפוסה את לברר החליטה (ביניים תחנות ללא )ערים שתי בין קו שמפעילה אוטובוסים הברת .6

 נוסע לכל ניתן ימים חודש במשך כך לשם(. באוטובוס נוסעים של הממוצע המספר )בקו האוטובוסים של

 של מיצוע נעשה החודש בתום?" באוטובוס ישנם( עצמך את כולל )נוסעים כמה: "בודדת שאלה עם שאלון

 האם ?נכון חושבה האוטובוסים של הממוצעת התפוסה האם(. שלהם החשבוני הממוצע חושב )המספרים כל

 התפוסה ת את הסקר לבירור/איך היית עורכ? איך, אם כן? מנתוני הסקר אפשר לקבל את התשובה הנכונה

 ? של אוטובוסיםהממוצעת

 

 הן )המשמעות אותה שונות מילים לשתי. 𝐶 - ו 𝐴,𝐵: ורית יש רק שלוש אותיות'באלפבית של שפה אנצ .7

 בסדר לבצע שאפשר הבאות פעולות ידי על מהשנייה לקבל אפשר מהן אחת אם( המושג אותו את מבטאות

 :מוגבלת בלתי ובכמות שרירותי

I )הבאות המחרוזות את בשנייה אחת להחליף מותר במילה מקום בכל :𝐴𝐵𝐴 ב-𝐵𝐴𝐵 ,𝐴𝐶𝐴 ב-𝐶𝐴𝐶או  

𝐵𝐶 ב-𝐶𝐵 (ולהפך). 

II )כזו מחרוזות להוסיף או, זהות אותיות שתי של מחרוזות למחוק מותר כלשהי מילה של מקום מכל. 

 ?מהו אז, סופי הוא אם? אינסופי או סופי הוא ורית'האנצ בשפה לבטא שאפשר המושגים מספר האם (א

 .𝐶𝐵𝐶עם  𝐵𝐶𝐵 את מזהים זה ובמקום, בוטל 𝐶𝐵עם  𝐵𝐶של  הזיהוי של הכלל כאשר, אותה שאלה (ב

 

𝑛 בגודל מטריצות של הווקטורי המרחב של מרחב-לתת להיות שיכול המקסימלי המימד מהו .8 × 𝑛 מעל 

 ?בלבד מנוונות מטריצות מכיל אשר, הממשיים המספרים שדה

 


