
כיתה ח' ← סבב I ← חגורה כחולה

אתגר חגורה כחולה - גרסת תרגול
(פונקציות קוויות)

שם:

כיתה:

תאריך:

שימו לב: זה מבחן תרגולאיך ניגשים למבחן חגורה:

תנאי למבחן - הגשת התרגול ו/או תיקון מבחן קודם1.

בכוחות עצמך - לא מדברים ולא נעזרים באחרים.2.

מותר לטעות, מעט. ציון 80% ומעלה יזכה אותך בחגורה.3.

 עובדים מסודר - חשוב לקרוא ולשים לב להנחיות, לשמור על4.
סדר, לכתוב הסברים, להשתמש בסרגל.

אנו מתאמנים לקראת המבחן האמיתי בשבוע הבא.
 הפעם, לצורך האימון והלמידה, פותרים את המבחן

בכוחות משותפים.
 הגישו פתרון מלא ונכון (ללא שגיאות) ותזכו בבונוס של

20% במבחן האמיתי!

חלק א' – גוף הידע [20% מהציון]

על גבי דף משובץ, שרטט מישור דו-מימדי מדויק.1.

.2.Y-ושיעור ה X-על אותו מישור, מקם את הנקודה (2- ; 7-) ציין בכתיב מתמטי את שיעור ה

כתוב את הנוסחה הכללית, שמתארת את הייצוג האלגברי של קו ישר.3.

ציין מי הפרמטרים במשוואה ומי המשתנים שלה.4.

ציין את תפקידי הפרמטרים במשוואה.5.

 כדי לשרטט ישר על גבי מערכת צירים דו-מימדית צריך ליישם טכניקה מאוד מסויימת. כתוב את שלבי הטכניקה6.

כפי שאלה נלמדו בכיתה ותורגלו בבית.

 חלק ב' – מיומנות (יישום הידע)  [80% מהציון]

 סר ריצ'ארד ברנסון, היזם האגדי, ניסה בשנת 2010 לשבור שיא; הוא וצוות המהנדסים שלו ניסו להקיף את1.

 העולם בכדור פורח שטס בגבהים יוצאי דופן. אחרי 3 ימים שבהם ריחפו בגובה קבוע של 100,000 רגל, כיבו את

 המבערים, והכדור החל לאבד גובה ולצלול לכיוון הקרקע. קצב אובדן הגובה היה ליניארי ונמדד ב-350 רגל

לשניה

.a.כיתבו ביטוי אלגברי שיתאר את המצב ההתחלתי ואת גובה הכדור הפורח כפונקציה של הזמן

.b.שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה שבניתם על גבי מישור דו-מימדי

.2y = -3x + 9   :נתונה משוואת הישר

.a:מלא את טבלת הערכים הבאה

620-1x

    y

.bהצב את טבלת הערכים שמילאת על גבי מערכת צירים דו מימדית

.cשרטט סקיצה מדויקת של גרף הפונקציה

.dהאם הנקודה (3,0) מקיימת את המשוואה? הוכח זאת באופן מתמטי




