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  1000ילדים, וברווזפוליס, בה גרים   2000בארץ הקסומה יש שתי ערים: איילהלנד, בה גרים . 1

על   לשים את בית הספר ל לגמ ילדים. גמל רוצה לבנות בית ספר, אליו ילכו כל הילדים. איפה כדאי 
 מנת שסך המרחקים שילכו הילדים יהיה מינימלי? 

 
כלומר, אם ילד א   -ילדים בברווזפוליס, חלק חברים זה של זה )חברות זה סימטרי ה 1000מבין . 2

 חבר של ילד ב, גם ילד ב חבר של ילד א(. הוכיחו כי יש שני ילדים עם אותה כמות של חברים. 

 
בתורו יכול לאכול    דגים על השולחן, וכל אחד 21 איילה וברווז משחקים משחק, איילה מתחילה. יש. 3

 דג אחד או לאכול שני דגים. מנצחת הלוטרה שאוכלת את הדג האחרון. איזו לוטרה תנצח?

 
שונה, אבל    אבירים, כל אחד בגובה שונה. לכל אחד יש גלימה באורך  20על איילהלנד שומרים .  4

היא קצרה לו מדי. ביום העצמאות של איילהלנד, האבירים מחליפים גלימות: האביר הגבוה ביותר  
מקבל את הגלימה השניה באורכה, …,   בהו מקבל את הגלימה הארוכה ביותר, האביר השני בגו

וך ביותר מקבל את הגלימה הקצרה ביותר. הוכיחו כי גם עכשיו, הגלימה של כל אביר  האביר הנמ
 מדי.  קצרה לו 

 
מספרים שלמים. הוכיחו כי וומבט יוכל לבחור כמות מספרים   𝑁היפו צייר על הלוח שורה של  . 5

 )מותר לקחת את כל השורה, אבל אסור לא לקחת כלום(.  𝑁- רצופים מהשורה, כך שסכומם יתחלק ב 

 
𝑀   א. נתון לוח בגודל  .6 ×𝑁 פינות נגדיות )הימנית עליונה והשמאלית תחתונה(.   הוציאו שתי  , ממנו

1  מתי אפשר לרצף אותו בדומינואים )מלבנים  × 2או   2 × 1?) 

77  ב. נתון לוח בגודל  ×   בעלי אורכיםלוח ועם צלעות שמקבילות לצלעות ה למלבנים  שמחולק  1001
  םכול לוחלעות המתאימות של ה בין הצלעות שלו לצ  ים המרחק. הוכיחו כי יש מלבן, כך שים שלמ
 . יםאי זוגי  ם או כול  יםזוגי 

 
נקודות בקווים ישרים, כך שכל נקודה  נקודות. הוכיחו כי ניתן לחבר  2022 מסומנות  מעגל בתוך . 7

 תהיה מחוברת לנקודה אחת אחרת בדיוק, וכל שני קווים שצוירו יחתכו בתוך המעגל. 

 
,𝑚)כלומר קיימים   5782-הן מתחלק ב, כך שההפרש ביני 2022הוכיחו כי יש שתי חזקות של . 8 𝑛 

2022- שלמים כך ש
𝑚 − 2022

𝑛
 (5782-תחלק במ 

 
1024נתונה טבלה  . 9 × של שוקולד, ממנה גמל אכל משבצת אחת. הוכיחו כי דורבן יוכל   1024

 שחסרה בו משבצת אחת.   2על   2ריבוע  - לחלק את שאר השוקולד לחתיכות בצורה של פינה

 
מינקוינים   10כל פעם ששניים נפגשים, אחד נותן לשני שטר של  אנשים.  5782 גרים במינקלנד  . 10

כל אחד מהאנשים נתן  מסוים יום ב מינקוינים. הם יתכן ש 5שני שטרות של והשני נותן לו בחזרה 
 שטרות לאנשים אחרים?   10בדיוק 

 
ידוע שסך כל הדלק מספיק כדי   תחנות דלק, ובכל אחת כמות דלק כלשהי.  על כביש מעגלי יש .  11

לק  להקיף את המעגל בדיוק פעם אחת. מינק נוסע על המעגל: הוא מתחיל בנקודה לבחירתו ללא ד 
בכלל, וכל פעם שהוא מגיע לתחנת דלק, הוא לוקח את כל הדלק משם. הוכיחו כי מינק יוכל לבחור  

 נקודה, ממנה יצליח להקיף את כל המעגל. 

 

 בתיאבון!!!

 


