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הם . רצו להיפגש בדיוק באמצע דרך בין הכפרים, שני חברים שגרים בכפרים סמוכים אחד לשני .1
החבר הראשון הלך את המחצית הראשונה של זמן ההליכה במהירות של . זמנית-יצאו לדרך בו

𝑣1 , במהירות של - ואת המחצית השנייה של זמן ההליכה𝑣2 . החבר השני הלך את המחצית
במהירות - ואת המחצית השנייה של זמן ההליכה , 𝑣2הראשונה של זמן ההליכה במהירות של 

 ?מי הגיע ראשון לנקודת המפגש. 𝑣1של 
 

∞→lim𝑛 :י את הגבול הבא\חשב .2
𝑥

ln 𝑥
 𝑥1 𝑥 − 1   

 

𝑥2−1 −1 : י את המשוואה הבאה\פתור .3
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𝑥2ידוע כי  .4 + 𝑥−2ו    -𝑥3 + 𝑥−3י כי \הוכיח.   הם מספרים שלמים𝑥1 + 𝑥−1גם מספר שלם . 

 

= 𝑓 2𝑥הפונקציה מקיימת את התנאי .  ממשית ורציפה– 𝑓(𝑥)נתונה פונקציה  .5 3𝑓(𝑥) לכל x .
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נשיא של חברת המניות דיווח לבעלי המניות שבמשך כל תקפה של ארבעה חודשים רציפים של  .6

הרווח של החברה עלה על ההוצאות  (המכילה מספר שלם של חודשים)התקופה המדווחת 

למס ההכנסה הוא דיווח שבמשך כל תקפה של שלושה חודשים רציפים של הקופה . שלה

מהו . ידוע שהנשיא הוא דובר אמת. המדווחת הרווח של החברה היה קטן יותר מהוצאות שלה

 ?האורך המקסימאלי של התקופה המדווחת

 

ממדית -n בתוך קובייה  10ממדי שכותרו - טבעי כך שניתן לחסום כדור תלתnהאם קיים מספר  .7

 ?1שהמקצוע שלה 

 

 מטריצה – 𝐴𝑇  ).שלילית-  אי𝐴𝐴𝑇י כ מטריצה \הוכח. (מלבנית) כלשהי Aנתונה מטריצה  .8

𝐵 קורים למטריצה .משוחלפת = (𝑏𝑖𝑗 שלילית אם -  מטריצה אי𝑛 ריבוית סימטרית של דרגה (

  𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖𝑥𝑗 ≥  (.𝑥1 ,... ,𝑥𝑛 לכל 0

 

נתונים שתי קבוצות המכילות כל אחת ארבע נקודות במישור עם אותה קבוצה של ששת  .9

האם קיימת תזוזה שמעבירה רביעה , כלומר, האם הקבוצות האלה קונגרואנטיות. המרחקים

 ?אחת לשנייה


