.1המרחק בין היישובים  Aו B -הוא  15ק"מ :שני הולכי רגל יצאו בו זמנית והלכו
מהיישוב
 Aלכיוון היישוב  . Bשעה לפני שהולך הרגל הראשון הגיע ליישוב  Bהולך
הרגל השני הלה במרחק  7ק"מ לפני היישוב .B
חשב את המהירויות של הולכי הרגל אם מהירותו של הולך הרגל הראשון היתה גדולה
ב 1-קמ"ש ממהירותו של הולך הרגל השני.
תשובה 3 :קמ"ש ו -2קמייש או  5קמ"ש ו -4קמייש
 .2המרחק מ A -ל B -הוא  100קיים B .נמצאת מזרחה מ . A -שני כלי רכב יוצאים בו
זמנית מ A -ומ B -לכיוון מזרח במהירויות קבועות .הם נפגשים כעבור  10שעות .ידוע
שהרכב שיוצא מ B -עובר  4ק"מ ב 2-דקות יותר מאשר הרכב שיוצא מ.A -
מצא את המהירות של כל אחד מכלי הרכב.
תשובה 40 :קמ"ש 30 ,קמ''ש
 .3הולך רגל היה צריך לעבור דרך של  16ק"מ .לאחר שהלך שעה וחצי במהירות המתוכננת
הגדיל את מהירותו ב 1-קמ"ש ולכן הגיע ליעדו חצי שעה לפני הזמן המתוכנן.
מה היתה מהירותו המתוכננת?
תשובה 4 :קמ''ש.
.4המרחק בין שתי ערים הוא  450ק"מ .משאית יצאה לדרכה מעיר אחת לשנייה .לאחר
שנסעה במהירות קבועה במשך שעתיים ,נאלצה להתעכב במשך  15דקות בגלל תקלה.
לאחר תיקון התקלה המשיכה המשאית במהירות הגדולה ב 5-קמ"ש ממהירותה
הקודמת .המשאית הגיעה לעיר השנייה בדיוק בזמן שתוכנן מראש.
מה היתה מהירות המשאית לפני התקלה?
תשובה 75 :קמייש
.5המרחק מצפת לנצרת הוא  60ק"מ .רוכב אופניים עבר את הדרך מצפת לנצרת במהירות
קבועה מבלי להתעכב בדרך .בדרכו חזרה מנצרת לצפת נסע במשך שעה אחת באותה
מהירות ,לאחר מכן נח במשך  20דקות ואת הדרך שנותרה עבר במהירות הגדולה
ב 4-קמ"ש ממהירותו מצפת לנצרת .הזמן שעבר מאז שעזב את נצרת ועד שהגיע לצפת
היה זהה לזמן שעבר את הדרך מצפת לנצרת.
באיזו מהירות נסע רוכב האופניים מצפת לנצרת?
תשובה 20 :קמ"ש
.6המרחק בין שתי ערים הוא  600ק"מ .משאית יצאה לדרכה מעיר אחת לשנייה .לאחר
שנסעה במהירות קבועה במשך  4שעות נאלצה להתעכב במשך  50דקות בגלל תקלה.
לאחר תיקון התקלה המשיכה המשאית בדרכה במהירות הגדולה ב 5-קמ"ש ממהירותה
הקודמת והגיעה לעיר השנייה  35דקות אחרי הזמן שתוכנן מראש.
מה היתה מהירות המשאית לפני התקלה?
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 .7המרחק בין שני מקומות  Aו B -הוא  28ק"מ .מהמקומות  Aו B -יצאו בו זמנית,
זה לקראת זה באותה מהירות ,שני הולכי רגל .הולך הרגל מ , A -לאחר שעבר  9ק"מ,
נח במשך שעה.ואח"כ המשיך ללכת ל B -במהירות הגדולה ב 1-קמ"ש מזו שבה הלך
תחילה .במרחק  4ק"מ מהמקום שבו נח פגש הולך הרגל מ A -את הולך הרגל מ.B -
הולך הרגל מ B -הלך מבלי לנוח עד לפגישה במהירות קבועה.
מצא את מהירותו של הולך הרגל שיצא מ. B -
תשובה 3 :קמייש
 .8רוכב אופניים יצא בשעה  5:30בבוקר לחיפה מקיבוץ המרוחק ממנה  50ק"מ .בשעה
 6:00בבוקר יצא רוכב אופניים שני לחיפה מאותו קיבוץ .הרוכב השני נסע במהירות
הגדולה מזו של הראשון ב 2-קמ"ש והשיג את הרוכב הראשון לפני הגיעו לחיפה.
שעתיים לאחר שהרוכב השני השיג את הראשון הגיע הרוכב הראשון לחיפה x .מסמן
את המהירות בקמ"ש של הרוכב הראשון.
הסבר מדוע  50 − 2 xמבטא את הדרך בק"מ שעבר הרוכב הראשון עד שהרוכב
א.
השני השיגו.
חשב את ) xמהירות הרוכב הראשון(.
ב.
תשובה :ב 10 .קמייש.
 .9המרחק בין שתי ערים הוא  900ק"מ .רכבת אחת יצאה מהעיר הראשונה ונסעה לעיר
השנייה .שעה אחריה יצאה רכבת שנייה ונסעה גם היא מהעיר הראשונה לשנייה .מהירות
הרכבת השנייה היתה גדולה ב 20-קמ"ש ממהירות הרכבת הראשונה .הרכבת השנייה
השיגה את הרכבת הראשונה לפני הגיעה לעיר השנייה 3 .שעות אחרי שהרכבת השנייה
השיגה את הראשונה הגיעה הרכבת הראשונה לעיר השנייה.
חשב את המהירות של כל רכבת.
תשובה 100 :קמ,יש 120 ,קמייש.
.10המרחק בין  Aל B -הוא  40ק"מ .הולך רגל אחד יצא מ A -והלך ל . B -שעה וחצי
אחריו יצא הולך רגל שני מ A -והלך גם הוא ל . B -מהירותו של הולך הרגל השני היתה
גדולה ב 3-קמ"ש ממהירותו של הולך הרגל הראשון .הולך הרגל השני השיג את הולך
הרגל הראשון לפני הגיעו ל . B -הולך הרגל הראשון הגיע ל 4 B -שעות אחרי שהולך הרגל
השני השיגו.
חשב את המהירות של כל אחד מהולכי הרגל.
תשובה 5 :קמ"ש 8 ,קמייש
.11רכבת עוברת כל יום את המרחק בין שתי תחנות במהירות קבועה במשך  6שעות .יום
אחד עברה הרכבת מחצית מהדרך במהירות הקטנה ב 20-קמ"ש ממהירותה הרגילה
ואת המחצית השנייה במהירות הגדולה ב 10 -קמ"ש ממהירותה הרגילה .באותו היום
נמשכה נסיעת הרכבת  6שעות ו 40-דקות.
מהי מהירותה הרגילה של הרכבת?
תשובה 80 :קמ"ש.
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.12מכונית עוברת מדי יום דרך מסויימת במהירות קבועה במשך  3שעות .יום אחד עברה
המכונית שליש מהדרך במהירות הקטנה ב 30-קמ"ש ממהירותה הרגילה ואת שאר
הדרך במהירות הגדולה ב20-קמ"ש ממהירותה הרגילה .באותו היום עברה המכונית
את הדרך במשך  32שעות.
מצא את המהירות הרגילה של המכונית.
תשובה 60 :קמ"ש
.13אוטובוס עובר בדרך כלל את המרחק בין  Aל B -במהירות קבועה במשך  5שעות.
באחד הימים עבר האוטובוס  0.4של הדרך במהירות הקטנה ב 8-קמ"ש ממהירותו.
הרגילה ,את שאר הדרך עבר במהירות הגדולה ב 5-קמ"ש ממהירותו הרגילה והגיע
ל B -לאחר  5שעות ו 10-דקות.
מהי מהירותו הרגילה?
תשובה:
.14רוכב אופניים נסע על דרך עפר מביתו ליישוב המרוחק ממנו  60ק"מ .בדרכו חזרה נסע
במשך שעתיים על דרך העפר במהירות הקודמת ,לאחר מכן נח במשך שעה והמשיך לנסוע
על כביש במהירות הגדולה ב 5-קמ"ש ממהירותו הקודמת עד שהגיע לביתו .בסה"כ
נמשכה נסיעתו הלוך וחזור  8.5שעות.
באיזו מהירות נסע על דרך העפר?
תשובה 15 :קמייש.
.15לספינת נהר מהירות של  5קמ"ש במים עומדים כשהיא טעונה ו 15-קמ"ש במים
עומדים כשהיא ריקה .הספינה יוצאת טעונה במעלה הנהר )נגד הזרם( למרחק של
 81ק"מ .היא חוזרת )עם הזרם( ריקה .משך הנסיעה הלוך וחזור ,כולל  3שעות
עגינה לפריקת המטען ,הוא  48שעות.
מהי מהירות הזרם?
תשובה 3 :קמייש
.16מנמל  Aיצאה סירת משוטים ושטה עם הזרם לנמל  . Bשעתיים אחריה יצאה מנמל A
סירת מנוע ושטה בעקבותיה ,הגיעה לסירת המשוטים וחזרה לנמל  . Aסירת המנוע
הגיעה לנמל  Aבאותו הזמן שסירת המשוטים הגיעה לנמל  . Bמהירות סירת המשוטים
היתה  10קמ"ש ,מהירות סירת המנוע היתה  25קמ"ש ומהירות הזרם היתה  5קמ"ש.
א .חשב את המרחק שעברה סירת המנוע עד שהגיעה לסירת המשוטים.
ב .חשב את המרחק בין נמל  Aלנמל .B
תשובה :א 60 .קיימ .ב 105 .קיים.
.17הולך רגל יצא לדרך במהירות של  4קמ"ש .שעתיים אחריו יצא רוכב אופנים מאותו
מקום והשיג את הולך הרגל אחרי  %ק"מ .לאחר מכן המשיך רוכב האופניים לרכוב
באותה מהירות והגיע אחרי  5שעות נוספות ליעדו .בסה"כ עבר רוכב האופניים דרך
של  110ק"מ.
א ,הבע באמצעות  xאת מהירות רוכב האופניים.
ב .מצא את . x

4x
תשובה :א.
x−8

קמ"ש .ב 10 .קיימ או  88קיימ.
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