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  בעיות מינימום ומקסימום - בעיות קיצון

פשרות למצוא את הפתרון הטוב ביותר מבין מגוון פתרונות אפשריים לבעיה נתונה היא אחד הא

 הביטויים לעצמתה של המתמטיקה. 

 הכלים של החשבון הדיפרנציאלי הם מן הכלים המרכזיים בהשגת מטרה זו. 

 בעיות קיצון עונות על השאלה כיצד לבחור מבין כל האפשרויות את האפשרות המקסימלית.

מתקבל גודל מקסימלי או מינימלי  xות קיצון הן בעיות בהן עלינו למצוא עבור איזה ערך של בעי

 כלשהו )שטח, נפח, אורך וכו'(.

 בעיות קיצון יכולות להופיע בנושאים שונים:

 בגיאומטריה, באינטגרלים, בבעיות מילוליות ובגיאומטריה אנליטית.

 כל המתמטיקאים הגדולים עסקו בבעיות קיצון.

 

 הנתונים והמשתנים המופעים בבעיות מינימום ומקסימום

 נתון או נתונים קבועים. .1

 ( או יותר הקשורים זה לזה באמצעות הנתון הקבוע.z -ו x-שני משתנים )אפשר לסמנם ב .2

(, זהו הביטוי עבורו רוצים למצוא את המינימום או y-משתנה נוסף )אפשר לסמנו ב .3

 המקסימום.

 

 השלבים בבעיות קיצון

 xאת אחד המשתנים בשאלה, ניעזר בנתונים ונבטא באמצעות  x -: נסמן בביעת נעלמיםק .1

 את המשתנים הנוספים המופיעים בשאלה. 

: נזהה את הפונקציה שעבורה יש למצוא את המינימום או בניית פונקציית המטרה .2

 בלבד. xהמקסימום ונבטא אותה באמצעות 

ידי גזירת פונקציית המטרה, והשוואת  , עלמציאת הנקודות החשודות כנקודות קיצון .3

 שעבורם מקבלת הפונקציה מינימום או מקסימום. xהנגזרת לאפס. ונמצא את ערכי 

 )מינימום או מקסימום( בעזרת הנגזרת השנייה או באמצעות טבלה.קביעת סוג הנקודה  .4

מה ביקשו בשאלה? יש לרשום תשובה בהתאם לנקודת הקיצון שמצאנו.  –בדיקה מחדש  .5

 דת הצורך, לחשב את הערך המינימלי או המקסימליבמי

 

(1)  

  אני רוצה לבנות חצר מלבנית לכלב שלי גיזמו, החצר תהיה צמודה לקיר ארוך בקצה החצר.

 מטר. 12קניתי גליל גדר רשת באורך 

 אחת מצלעות המלבן )החצר של גיזמו( היא קיר, 

 ולכן הגדר צריכה להספיק לשלוש צלעות של מלבן.
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http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/2915
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/2915
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/2915
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/2915


 

 ©רוית הלפנבאום  © OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי  ©
https://www.OpenBook.co.il 

 

4 

 הגדול ביותר של חצר שאני יכולה לבנות בדרך זו? מהו השטח

 

 

 מספרים עם קיצון בעיות

(2)  

 . מצא את שני המספרים, אם נתון שסכום ריבועיהם מינימלי.8סכום של שני מספרים הוא 

(3)  

𝑥המקיימים  z -ו x החיובייםא. מבין כל זוגות המספרים  ∙ 𝑧 = 48 , 

𝑥מצא את זוג המספרים שעבורם הסכום  + 3𝑧  מינימלי.הוא 

 ב. מהו הסכום המינימלי?

(4)  

𝑥המקיימים  y -ו x החיובייםא. מבין כל המספרים  ∙ 𝑦 = 100 , 

𝑥מצא את שני המספרים שעבורם הסכום  + 4𝑦 .הוא מינימלי 

 ב. מהו הסכום המינימלי?

 גיאומטריות קיצון בעיות

(5)  

 מטרים רוצים להכין מסגרת לחלון,   aמחוט מתכת דקורטיבי שאורכו

 מורכבת משלוש צלעות של מלבן,  שתהיה

 וחצי מעגל שקוטרו הוא הצלע הרביעית של המלבן. 

 א. מה צריך להיות קוטר המעגל כדי ששטח החלון יהיה מקסימלי? 

 ב. מהו החלון בעל השטח הגדול ביותר שניתן לבנות בדרך זו?

 

(6)  

 בציור שלפניך מוצגת רשת שצורתה מלבן.

https://www.openbook.co.il/
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 ,xשהאורך של כל אחד מהם הוא  מוטות ארוכים 3-הרשת עשויה מ

 .yמוטות קצרים שהאורך של כל אחד מהם הוא  6 -ומ

𝑥נתון:  ∙ 𝑦 = 18 

 .xבאמצעות  y( הבע את 1א. )

 את סכום האורכים של כל המוטות שהרשת עשויה מהם. x( הבע באמצעות 2)

 ינימלי?, כדי שסכום האורכים של כל המוטות, שהרשת עשויה מהם, יהיה מxב. מה צריך להיות 

 

(7)  

 2013חורף  803/382שאלה מבגרות 

𝑥המקיימים  z -ו xא. מבין כל זוגות המספרים החיוביים  ∙ 𝑧 = , מצא את זוג המספרים  שעבורם  48

 הוא מינימלי.  x+3zהסכום 

 ב. מהו הסכום המינימלי?

 

(8)  

 2013קיץ מועד ב'   803/382 שאלה מבגרות

𝑓(𝑥)  נתונה הפונקציה = 2√𝑥 ראה ציור. 

 A(4, 0 ) מהנקודה (d^2) שמרחקה בריבוע ,על גרף הפונקציה M נקודה של x ה־ א. מצא את שיעור

 .הוא מינימלי

 .A לנקודה M שבין הנקודה (d) ב. מצא את המרחק המינימלי

 

 

(9)  

https://www.openbook.co.il/
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 2014חורף   803/382 שאלה מבגרות

 )ראה ציור( PQRS ו־ ABCD נתונים שני מלבנים

 (ס"מ 30א הו BC -ו AB סכום אורכי הצלעות) AB+BC = ס"מ 30נתון:

AB=PQ 

QR=x 

BC=2x 

 .AB את x ( הבע באמצעות1א. )

 .את סכום שטחי המלבנים x הבע באמצעות (2)

 ?כדי שסכום שטחי המלבנים יהיה מקסימלי x ב. מה צריך להיות

 

(10)  

 2014קיץ מועד א'   803/382 שאלה מבגרות

כל אחד  מוטות ארוכים שהאורך של 3רשת עשויה מ־ ה .בציור שלפניך מוצגת רשת שצורתה מלבן

 . מוטות קצרים שהאורך של כל אחד מהם הוא 6ו מ־  x ,  מהם הוא

 xy=18 :נתון

 x . באמצעות y הבע את (1) .א

 .את סכום האורכים של כל המוטות שהרשת עשויה מהם x הבע באמצעות (2)

 ?מינימלי טות, שהרשת עשויה מהם, יהיהכדי שסכום האורכים של כל המו , x ב. מה צריך להיות

https://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1693
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(11)  

 2014' בקיץ מועד   803/382 שאלה מבגרות

הנמצאת על גרף  ,K מנקודה .x>0 בתחום f(x)=x+0.5/x+5 בציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה

 .(ראשית הצירים - O) AKBO הפונקציה, מעבירים אנכים לצירים כך שנוצר מלבן

 .K של הנקודה x-באמצעות שיעור ה KB -ו AK א. הבע את האורכים של צלעות המלבן

 ?יהיה מינימלי AKBO כדי שהיקף המלבן K של הנקודה x-ב. מה צריך להיות שיעור ה

 

(12)  

 2015חורף   803/382 שאלה מבגרות

𝑓(𝑥) נתונה הפונקציה = √𝑥ונתונה הנקודה A(3.5,0).נקודה M נמצאת על גרף הפונקציה f(x).  נסמן

,M: (𝑥 את השיעורים של הנקודה √𝑥)ראה ציור 

 2(𝑀𝐴) כלומר את ,MA את ריבוע האורך של הקטע x א. הבע באמצעות

 .יהיה מינימלי MA כדי שריבוע האורך של הקטע ,x ב. מצא מה צריך להיות

https://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1694
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5484
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(13)  

 2015קיץ מועד א   803/382 שאלה מבגרות

 .מטרים )ראה ציור( 6 -מטרים ו 8ממדי המלבן הם  .נתונה גינת נוי שצורתה מלבן

  :ם לשתול דשא בשטחים המקווקווים שבציוררוצי

המחיר של   ,שני שטחים הם בצורת ריבועים זהים , ושטח אחד הוא בצורת מלבן , כמתואר בציור

  .שקל 60מ"ר של דשא הוא  1שתילת 

  את אורך הצלע של הריבועים x -נסמן ב

 .את כל השטח המקווקו בציור x א. הבע באמצעות

 ?י שהשטח של הדשא יהיה מינימליכד ,x ב. מה צריך להיות

 .ג. מצא את המחיר המינימלי של שתילת הדשא

 

(14)  

 2015קיץ מועד ב   803/382 שאלה מבגרות

𝑦ה ברביע הראשון על פרבולה שמשוואת נמצאת A נקודה = −𝑥2 + 3𝑥 

https://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5482
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5483
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של  x-את שיעור ה x-נסמן ב .B החותך את הציר בנקודה x-העבירו אנך לציר ה A דרך הנקודה

 .(אה ציורר) A הנקודה

 .היא ראשית הצירים AB. O ואת האורך של OB את האורך של x א. הבע באמצעות

 .יהיה מקסימלי ABO כדי ששטח המשולש ,x מצא מה צריך להיות (1)  .ב

 ABO מצא את השטח המקסימלי של המשולש (2)

 

 

(15)  

 6120 ורףח  803/382 שאלה מבגרות

𝑦 נתונה הפונקציה = −0.5𝑥2 + על  B נמצאת על הישר, והנקודה A הנקודה y=-x+2 ונתון הישר  1

 .y -מקביל לציר ה AB כך שהקטע f(x) גרף הפוקנציה

 ?יהיה מינימלי AB כדי שאורך הקטע , A של x -א. מה צריך להיות שיעור ה

 AB ב. מצא את האורך המינימלי של

 

https://www.openbook.co.il/
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(16)  

 6120 יץ מועד אק  803/382 שאלה מבגרות

 AB=DC=10 cm    ,AD=BC=6cm :נתון ABCD במלבן

  AE=AH=CF=CG=x :על צלעות המלבן הקצו קטעים שווים

 .ונוצרו ארבעה משולשים ששטחם מקווקוו בציור

 .את כל השטח המקווקו בציור x א. הבע באמצעות

 .כדי שהשטח המקווקו יהיה מינימלי , x ב. מה צריך להיות

 כאשר השטח המקווקו הוא מינימלי EFGH ג. חשב את שטח המרובע

 

 

(17)  

 6120 ביץ מועד ק  803/382 שאלה מבגרות

נתונה צורה המורכבת משני ריבועים המונחים זה על זה ) הריבועים יכולים להיות שונים גודלם או 

 .ס"מ )ראה ציור( 5גובה הצורה הוא  שווים בגודלם(

 .העליון ועאת אורך הצלע של הריב x את אורך הצלע של הריבוע התחתון, והבע באמצעות x א. סמן ב

 .כדי ששטח הצורה יהיה מינימלי , x ב. מצא מה צריך להיות

 .ג. חשב את השטח המינימלי של הצורה

 

https://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5474
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(18)  

 4120 ורףח  184/480 שאלה מבגרות

מ, ואורך הבסיס "ס 12הוא  BCלבסיס  ADשבו אורך הגובה  ABC (AB=AC)משולש שווה שוקיים נתון 

BC  מ. "ס 10הואM  היא נקודה כלשהי על הגובהAD .נסמן: MD=x . 

להשאיר שורש תוכל הוא מינימלי.  AM+MB+MCסכום הקטעים  Xמצא עבור איזה ערך של . א

 בתשובתך.

 שמצאת בסעיף א. Xעבור הערך של  BMCב. חשב את גודל הזווית 

 

 

(19)  

 4120 יץ מועד אק  184/480 שאלה מבגרות

לצפות בקרמיקה חלק ים רוצמטר.  0מטר, והגובה של הקיר הוא  16של קיר בצורת מלבן הוא האורך 

  :שרוצים לצפות כוללהחלק מהקיר. 

 שני ריבועים זהים בפינות המלבן -

 .(השטחים האפורים בציור)משולש שווה שוקיים שבסיסו מקביל לצלע המלבן  -

 ג.-את האורך של צלע הריבוע, וענה על הסעיפים א X -בזמן 

 .את הגובה לבסיס במשולש שווה השוקיים Xהבע באמצעות א. 

 ?, כדי שסכום השטחים שרוצים לצפות בקרמיקה יהיה מינימליXלהיות ה צריך מב. 

שמצאת בסעיף ב, חשב כמה אחוזים משטח הקיר מהווה החלק שרוצים לצפות  X -ג. עבור ה

 בקרמיקה.

https://www.openbook.co.il/
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(20)  

 4120 ביץ מועד ק  184/480 שאלה מבגרות

𝑓(𝑥)ל הפונקציות שלפניך מוצגים הגרפים שבציור  = −𝑥2 + 𝑔(𝑥) -ו 9 = (𝑥 − 3)2 

ישר אחד,  :העבירו שני ישרים Aנקודה מ .f(x)נמצאת ברביע הראשון על גרף הפונקציה  Aנקודה 

וחותך את  X-, וישר אחד, המקביל לציר הBבנקודה  g(x)ת גרף הפונקציה וחותך א Y-המקביל לציר ה

 .(ראה ציור). Cבנקודה  f(X)גרף הפונקציה 

 .t-ב Aשל נקודה  x-האת שיעור נסמן 

 .C -ו A ,Bעורים של הנקודות את השי tת אמצעובהבע א. 

 הוא מקסימלי. ABCשטח המשולש שעבורו  tמצא את הערך של ב. 

 

 

 

 

https://www.openbook.co.il/
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(21)  

 4120 גיץ מועד ק  184/480 שאלה מבגרות

 מ. "ס 30משולש שווה שוקיים שהיקפו נתון 

 את גובה המשולש לבסיס. xאת בסיס המשולש, והבע באמצעות  2x -סמן בא. 

 ?כדי ששטח המשולש יהיה מקסימלי xב. מה צריך להיות 

 וה צלעות.ג. הראה כי המשולש שיש לו שטח מקסימלי הוא משולש שו

 

 

(22)  

 2009מועד א  806/581 שאלה מבגרות

 ס"מ. 5ש לצלע זו הוא ס"מ, וגובה המשול 10נתון משולש שאחת מצלעותיו היא 

 )המשולש אינו קהה זווית(.

 א. מבין כל המשולשים שהם כאלה, מצא את צלעות המשולש שהיקפו מינימלי.

 ב. מה הן תכונות המשלוש שאת צלעותיו מצאת בסעיף א'?

(23)  

  שאלה מבגרות

 ABCDנתון מלבן 

 מונחת על הקוטר של חצי מעגל  DCהצלע

𝐷𝐶כך ש־ Mומרכזו  Rשהרדיוס שלו  ≥ 𝑅. 

 ,Dמשיקה לחצי המעגל בנקודה   ADהצלע  

 נמצא על המעגל )ראה ציור( Bוהקדקוד 

𝐵𝑀𝐶∢נסמן:  = 𝑥 

S(x) –  שטח המלבןABCD. 

 יהיה מקסימלי. S(x), כדי  ששטח המלבן xא. מה צריך להיות 

0תחום ב x-ועל ידי ציר ה S(x)את השטח ע"י גרף הפונקציה  Rב. הבע באמצעות  ≤ 𝑥 ≤
𝜋

2
. 

https://www.openbook.co.il/
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(24)  

 2014חורף  806/581 שאלה מבגרות

 .bאורך השוק הוא  ABC (AB=AC)במשולש שווה שוקיים 

BD  הוא גובה לשוקAC .DE  הוא אנך לבסיסBC. 

𝐵𝐴𝐶∢סמן  = 2𝑥 ומצא מה צריך להיות הגודל של ,∢𝐵𝐴𝐶 כדי שאורך האנך ,DE .יהיה מקסימלי 

 הנקודה העשרונית. בתשובתך דייק עד שתי ספרות אחרי

 (תנועה)מילוליות בבעיות

(25)  

 2013מועד ב  806/581 שאלה מבגרות

 , Aדני יצא מנקודה 

 .BCק"מ מהכביש  1הנמצאת בשדה במרחק 

 ,vהוא הלך בשדה בקו אלכסוני במהירות קבועה 

 )ראה ציור(. Nבנקודה כלשהי  BCוהגיע לכביש 

דני הלך בכביש במהירות הגדולה פי 
13

12
 בה הלך בשדה,מהמהירות ש 

 בכביש.  Cוהגיע לנקודה 

 ק"מ. 6הוא  C-ל Bהמרחק בין 

 אם ידוע שדני עבר אותו בזמן המינימלי? ANCמהו אורך המסלול 

 

https://www.openbook.co.il/
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(26)  

 2016חורף  806/581 שאלה מבגרות

𝑓(𝑥) נתונה הפונקציה  =
𝑥−1

𝑥+1
 )ראה ציור(.  

יה, ואת האסימפטוטות של הפונקציה א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקצ

 המקבילות לצירים.

 Cבנקודה  f(x)הישר חותך את גרף הפונקציה  .x-ב. העבירו ישר המקביל לציר ה

 .Dבנקודה  y=2xואת הישר 

 .t-ב Cשל הנקודה  x-נסמן את שיעור ה

 יהיה מינימלי: CD, כדי שהאורך של הקטע tמצא מה צריך להיות הערך של 

 .t>-1( עבור 1)

 .t<-1( עבור 2)

𝑡עבור כל  CDג. מצא את האורך המינימלי של הקטע  ≠ −1. 

(27)  

 2015קיץ מועד א'  806/581 מבגרותשאלה 

𝑓(𝑥) נתונה הפונקציה  =
1

3
𝑥3 − 𝑎2𝑥 + 𝑎2 

a 0-הוא פרמטר גדול מ. 

 .y>0א. הראה כי המקסימום של הפונקציה מתקבל בנקודה שבה 

 נקודת המינימום של הפונקציה: aם ערכים של ב. מצא עבור איזה ערך/איזה תחו

 .x-נמצאת על ציר ה (1)

 .x-נמצאת מעל ציר ה (2)

 .x-נמצאת מתחת לציר ה (3)

 ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור כל אחד משלושת המקרים בסעיף ב.

ד. כמה פתרונות יש למשוואה 
1

3
𝑥3 − 𝑥 + 1 =  ? נמק. 0

 

(28)  

https://www.openbook.co.il/
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 שאלה מבגרות

 

(29)  

 2015חורף  806/581 בגרות

 שתי פונקציות: נתונות

𝑓(𝑥) = 0.5𝑠𝑖𝑛 (2𝑥) + 𝑐𝑜𝑠𝑥 

𝑔(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛 (2𝑥) 

0בתחום  ≤ 𝑥 ≤ 2𝜋. 

, כמתואר x-, הנמצאות על ציר הB -ו Aבתחום הנתון הגרפים של הפונקציות נפגשים בשתי נקודות, 

 בציור.

 

 , B -ו A, הנמצאת בין הנקודות x-א. דרך נקודה על ציר ה

 .N -ו Mבנקודות  g(x) -ו  f(x)נך חותך את הגרפים של הפונקציות . האx-מעבירים אנך לציר ה

 .MNמצא את האורך המקסימלי של הקטע 

0, הנמצאת בתחום x-ב. דרך נקודה על ציר ה ≤ 𝑥 ≤
𝜋

2
 . x-, מעבירים אנך לציר ה

 .L -ו Kבנקודות  g(x) -ו f(x)האנך חותך את הגרפים של הפונקציות 

 .KLהקטע מצא את האורך המקסימלי של 
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