
נקודות. הוכיחו ונמקו  27השאלות הבאות. כל שאלה שווה  2ענו על 
נקודות או  100. מי שיצבור 108הניקוד המקסימאלי במבחן הוא תשובותיכם. 

תכתבו פתרון ותשובה באופן רגיל בדפים ואם כתוב  .100יותר ציונו הסופי יהיה 
 בשאלה אז תכתבו תשובה (רק תשובה) במודל.
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אפשר לקנות כל ₪.  5-דברים שונים כל אחד ב 4רים כבחנות מו )ב נק')  9(

 לקנות מוצרים אלה במחיר  ניתן כמה אפשרויות שונותבמוצר בלי הגבלת כמות. 

 תכתבו תשובה במודל. ?₪  50-קטן מ
 

,סוגים  5-מרכיב מכשירים מ פועל )ג נק')  9( , , ,A B C D E הרכבה של מכשירים .
A,מסוגים  B  הרכבה של מכשירים מסוגים 1דורשת  יחידת זמן ,, ,C D E 
של האפשרויות  השונות לתכנן  naיחידות זמן. מצאו את מספר  2דורשת  

,יחידת זמן. למשל  n-הרכבה ל , , ,AC AD BE AAA ABB כמה דוגמאות לתיכנון ל-
  תכתבו משוואת רקורסיה במודל. יחידות זמן. 3
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 .2שאלה 

 קשיר. 	גרף  הוכיחו כיצלעות.   25-ו םקדקודי 8יש  	בגרף  )א נק') 9(
 
 : את הטענה ידי דוגמה או הפריכו-הוכיחו על ב)נק')  9(

 .   (1,2,2,4,4,5)  בעל סדרת הדרגות Gקיים גרף פשוט 
    
עלים, עד כדי איזומורפיזם.  3עם  6מצאו את כל העצים מסדר  )גנק')  9( 

 הוכיחו שכל שני גרפים שונים שמצאתם אינם איזומורפיים.



 2חלק 
 .3שאלה 

)מקומי על -יחס דו Rיהא  )P N {3} המוגדר באופן הבאARB A B
 � � 
:פונקציה מצאו  א) נק') 7( ( ) ( )f P N P N)כך ש  )f A B ARB� 
ז"א מצאו  

( )f A  לכלA N� כך ש-( ) {3}A f A� . תכתבו תשובה במודל (אפשר לסמן �
 .*-הפרש סימטרי ב

 
)-כך ש Xמצאו  )ב נק') 7( )f X P�  כאשרP כל המספרים הטבעיים  תקבוצ
 תכתבו תשובה במודל. .ייםראשונה
 
 חח"ע? על? הפיכה? נמקו את תשובתכם.  fהאם הפונקציה  ג) נק') 7(

 תכתבו תשובה במודל.
 
) יהא ד) נק') 6( )M P N�  ו-MR מקומי על -יחס דו( )P N המוגדר באופן הבא 

MAR B A B M
 � )עבור איזה . � )M P N� מקומי-דוהיחס ה MR  הוא יחס
 תכתבו תשובה במודל. ?שקילות

 



 .4שאלה 
xאת הנוסחה שפירושה: איבר  xRy -. נסמן בAנתונה קבוצה   )א נק') 9( A� 

yבר עם אי Rעומד ביחס  Aההבא ה. רשמו פסוק המבטא את הטענ�: 
 R יחס שקילות עם מחלקת שקילות יחידה שיש בה בדיוק איבר אחד ובכל

 שני איברים. לפחותמחלקת שקילות אחרת יש 

עם  Aעל קבוצה  הסימטרייםים מקומי-דוה יחסיםמצאו את מספר ה ) בנק')  9(
n איברים )| |A n�(. 
 
AAf פונקציה  הגדרה: )ג   נק') 9(  אם היא  Aשל  בלבולנקראת  :

Ax�   ,xxfחח"ע ועל ולכל   �)( . 
�  קבוצה  של הבלבולים המספר את מצאו    �1,2,3? 
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