
 שיטת הקיצוני! 

 
בזמנים שונים  ועזב הגיע, כל אחד במועדון וחברים ביקרעשרה  אתמול בערב  . 1
. הוכיחו  וןידוע שכל שני חברים נפגשו במועד. אף אחד לא חזר אחרי שהוא עזבו

 .היו במועדוןהחברים  לשברגע מסוים כ

כך שעקב  פאה של הפאוןניתן לבחור הראו ש. 𝑃בתוך פאון קמור נבחרה נקודה  . 2

 .נמצא בתוך הפאהלמישור הפאה  𝑃- האנך מ

נקודות כך שהמרחקים בין כל שתי נקודות שונים. כל נקודה   𝑛במישור נתונות  . 3
 קו שבור סגור? שנוצרעם הנקודה הקרובה ביותר אליה. האם יתכן  וברהח

קטעים במישור כך שהנקודה הקיצונית של כל קטע תהיה   1000ן לצייר האם נית. 4
 נקודה פנימית של קטע אחר. 
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𝑛
 יכול להיות שלם? 

רי המעגלים הם צלעות המרובע.  נתון מרובע קמור וארבעה מעגלים, כך שקוט. 6
 הוכיחו כי כל נקודה בפנים של המרובע נמצאת בתוך אחד המעגלים. 

 .  צלעותשתי פאות עם קמות זהה של  קמור ישהוכיחו כי לכל פאון . 7

חברים. יום אחד כל חבר כנסת שיחד בדיוק חבר כנסת אחד. הוכיחו   120בכנסת  . 8
חברי כנסת כך שאף אחד מהם לא שיחד אף אחד   40ניתן לבחור קבוצה של  כי

 מהקבוצה. 

𝑛. במישור נתונים  9 ≥ חלקים את המישור למספר חלקים. המ ישרים במישור 3
 אחד החלקים הצמודים אליו הוא משולש. הוכיחו כי לכל ישר 

עיר יש כביש אחד אך כל הכבישים חד ערכים ומכל עיר לכל  𝑛חוקה ארץ רב .10
כבישים  . הוכיחו כי קיימת עיר באפשר להגיע אליה מכל עיר אחרת דרך שני טרייםס

 לכל היותר. 

נקודות, כך שאף שלוש לא על ישר אחד, הוכיחו כי קיים מעגל  𝑛במישור סומנו   .11
 העובר דרך שלוש נקודות מסומנות ולא מכיל אף נקודה מסומנת. 

תלמיד  תלמידים. כל 𝑛בעיר רחוקה שלושה בתי ספר ובכל אחד מהם לומדים   .12

𝑛 מכיר + הוכיחו כי ניתן לבחור   .תלמידים משני בתי הספר שבהם הוא לא לומד 1
 .יכירו זה את זה תלמיד אחד מכל אחד מבתי הספר כך ששלושתם

ודות מסומנות  שעל כל ישר שעובר דרך שתי נק כךנקודות  𝑛במישור סומנו  . 13
נמצאת עוד לפחות נקודה מסומנת אחת. הוכיחו כי כל הנקודות המסומנות 

  נמצאות על ישר אחד. 

 בתאבון! 
 


