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מספיק לבטא את היקף הטרפז

בעיות הספק
 .1שלוש משאבות מים התחילו לפעול בו זמנית .המשאבה הראשונה
והמשאבה השלישית הפסיקו לפעול בו זמנית ,המשאבה השנייה עבדה
שעתיים .כתוצאה המשאבה הראשונה שאבה  9מ"ק מים ,המשאבה
השנייה והשלישית שאבו יחד  28מ"ק .ידוע כי משאבה השלישית שואבת 3
מ"ק מים יותר מאשר המשאבה הראשונה ,וששלול שמשאבות ביחד
שואבות  14מ"ק בשעה .מצא את ההספק של כל משאבה.
תשובה(3,5,6) :
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 .2בברכת השחייה יש שלוש משאבות להוצאת מים .אם הברכה מלאה ,אז
שתי משאבות הראשונה והשנייה מרוקנות את הבריכה במשך  aדקות.
אותה הבריכה מתרוקנת על ידי המשאבות הראשונה והשלישית במשך b
דקות .אם פועלות המשאבות השנייה והשלישית אז הבריכה מתרוקנת
במשך  cדקות .מהו הזמן הדרוש על מנת לרוקן את הבריכה על ידי כל
אחת מהמשאבות בנפרד.
2abc
2abc
2abc
,
,
תשובה:
ab + bc − ac ac + bc − ab ab + ac − bc

 .3שתי קלדניות אמורות להקליד מסמך שכולל שלושה פרקים .הפרק הראשון
באורכו הוא מחצית מהפרק השני ,אך ארוך פי  3מהפרק השלישי .כאשר
עבדו ביחד ,לקח  3שעות ו 36 -דקות לסיים להקליד את הפרק הראשון.
כאשר עבדו על הפרק השני ,שעתיים עבדה רק קלדנית ראשונה ,ואחר כך
כל הקלדניות עבדו ביחד וסיימו את הפרק ב 8 -שעות .מהו הזמן הדרוש
לקלדנית השנייה כדי להקליד את הפרק השלישי לבד.
תשובה 3 :שעות

3

 .4שני פועלים היו אמורים לבצע עבודה מסוימת .אחרי שהפועל הראשון עבד
במשך  aשעות והפועל השני עבד במשך  0.6aשעות ,התברר כי שניהם
עשו  5/nמעבודה כולה .כאשר המשיכו לעבוד עוד  0.6aשעות ,נשאר להם
לסיים עוד  1/nמהעבודה המתוכננת  .כמה זמן נדרש לכל אחד מהם כדי
לסיים את כל העבודה לבד? ) nהוא מספר טבעי(
0.4an 0.24an
תשובה, n = 10 :
,
11 − n n − 9

 .5שלושה נרות הם בעלי אורח זהה אך העובי שלהם שונה .את הנר הראשון
הדליקו שעה לפני שני הנרות האחרים )שהודלקו בו זמנית(  .כעבור מספר
שעות היה אורך של הנר הראשון שווה לאורך של הנר השלישי .שעתיים
לאחר מכן היה שווה אורך של הנר הראשון לאורך של הנר השני .ידוע כי
הנר השני נשרף כולו במשך  12שעות ,ואילו הנר השלישי נשרף כולו תוך 8
שעות .תוך כמה זמן נשרף כולו הנר הראשון?
תשובה 16 :שעות

עבודה מהנה!!!
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