
 
 1 משוואות כמודל מתמטי לקשר בין גדליםתיק משימטיקה 

 כל הזכויות שמורות© st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 : חוגים ומתנות 2 משימה

 בסעיפים הבאים מוצגים קשרים בין מספר המשתתפים בחוג ג'ודו למספר המשתתפים בחוג מחול,  .א

 משתתפים. 7מתנ"סים שונים. בכל חוג צריכים להיות לפחות בארבעה 

 תתפים בחוג מחולמייצג את מספר המש b-, ואת מספר המשתתפים בחוג ג'ודומייצג  a, ס"מתנ בכל

 (a ו-b  .)שמו משוואה מתאימה לכל מתנ"סר  מספרים טבעיים. 

 ים מתנ"ס ארז 

 ממספר המשתתפים בחוג מחול. 6-ג'ודו גדול בהמשתתפים בחוג  מספר

_________________________ משוואה:
 
7: אילוצים  7a >  ,  b >  , a ו-b טבעיים מספרים . 

 

  ם אלונימתנ"ס 

 ממספר המשתתפים בחוג מחול. 7-ג'ודו קטן במספר המשתתפים בחוג 

________________________: משוואה
 
7אילוצים:   7a >  ,  b >   , a ו-b טבעיים. מספרים 

 

  מתנ"ס ברושים 

 ממספר המשתתפים בחוג מחול. 4המשתתפים בחוג ג'ודו גדול פי  מספר

________________________: משוואה
 
7אילוצים:   7a >  ,  b >  , a ו-b טבעיים. מספרים 

 

  מתנ"ס דקלים 

 ממספר המשתתפים בחוג מחול. 3ג'ודו קטן פי המשתתפים בחוג  מספר

________________________: משוואה
 
7אילוצים:   7a >  ,  b >  , a ו-b טבעיים. מספרים 
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 2 משוואות כמודל מתמטי לקשר בין גדליםתיק משימטיקה 

 כל הזכויות שמורות© st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 . יוליהידי -במסגרת שלפניכם בעיה. לאחר המסגרת תמצאו את התחלת פתרון הבעיה על .ב

שמו משוואה יוליהַהמשיכו את הפתרון של   )אין צורך לפתור את המשוואה(. מתאימה ור 

 

 בעלות  בשווה , ולהתחלק שווהקליםש 60-בקבוצת ילדים החליטה לקנות לחבר מתנת יום הולדת 

 . המתנה

 פחות. קליםש 5נוספים, וכתוצאה מכך, כל ילד שילם  ילדיםברגע האחרון הצטרפו לקבוצה שני 

 בהתחלה?כמה ילדים היו בקבוצה 

 הנוספים?ילדים שהיה מתוכנן לפני ההצטרפות של שני ה מהו התשלום ליחיד

 

 

 יוליה התחילה לפתור את הבעיה כך:

  מספר שלםx   (  0x   ,x ) :בקבוצה בהתחלהמספר הילדים  -

 , בהתחלה:ילד לכל עלות המתנה -
60

x
   (  0x   , x )מספר שלם 

 כל ילד לאחר ההצטרפות:עלות המתנה ל -
60

2x +
 

 

  בעיה.ל מתאימהתבו משוואה השתמשו בביטויים שיוליה רשמה, וכ  

________________________________משוואה: 
 
0x)אילוצים:   , x )מספר שלם 
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