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בעיות מקנגורו – שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה
ילנה גופמן

במתמטיקה,  בינלאומי  חידות  שעשועון  קנגורו הוא 

שאחד מעקרונותיו הוא "מתמטיקה לכול".

בעולם.  ביותר  הנרחבת  המתמטית  הפעילות  זו  כיום 

יותר  במשך  בעולם  שונות  במדינות  מתקיים  השעשועון 

מ-20 שנה וכיום משתתפות בו קרוב ל-70 מדינות ויותר 

מ-6.5 מיליון תלמידים בגילים 16-7. החל משנת הלימודים 

תשע"ד הצטרפה גם ישראל לשעשועון ואלפי תלמידים 

ישראלים לקחו בו חלק.

שיותר  שכמה  הן  השעשועון  של  העיקריות  המטרות 

תלמידים יעסקו בפיתוח חשיבה באמצעות פתרון בעיות 

מתמטיות ולהראות לתלמידים שפתרון בעיות במתמטיקה 

אינו מאיים ויכול להיות תהליך מאתגר ואף משעשע.

באתר הרשמי  למצוא  ניתן  התחרות  על  נוספים  פרטים 

www.kangaroo.co.il :של קנגורו ישראל

ברצוני להציג מספר בעיות מהתחרות שהתקיימה בשנת 

2014. המיוחד בדוגמאות שלפניכם הוא שבשלוש הבעיות 

יש תוכן סיפורי דומה, וככל שעולים בכיתה רמת הקושי 

של הבעיה עולה וכמו כן עולה רמת החשיבה הנדרשת.

קנגורו 2014, כיתה ב, רמת קושי – 3 מתוך 3

באני הארנב אוכל גזר וכרוב. כל יום הוא אוכל או 10 גזרים 

כמה  כרובים.   6 באני  אכל  שעבר  בשבוע  כרובים.   2 או 

גזרים אכל באני באותו השבוע?

)ה( 50)ד( 40)ג( 34)ב( 30)א( 20

פתרון: נתון שבאני אוכל 2 כרובים ביום ושבסך הכול הוא 

בשלושה  הכרובים  את  אכל  הוא  כלומר  כרובים.   6 אכל 

אכל  הוא  בשבוע  הנותרים  הימים  בארבעה  לכן  ימים. 

גזרים. ידוע שבכל יום באני אוכל 10 גזרים. מכאן שבסך 

הכול באותו שבוע אכל באני 40 גזרים )תשובה ד(.

קנגורו 2014, כיתות ג-ד, רמת קושי – 2 מתוך 3

יום הוא  וגזר. בכל  באני הארנב אוהב מאוד לאכול כרוב 

גזרים.  ו-4  כרוב אחד  או  כרובים,   2 או  גזרים,   9 או  אוכל 

במהלך שבוע אחד אכל באני הארנב 30 גזרים.

כמה כרובים הוא אכל באותו השבוע?

)ה( 10)ד( 9)ג( 8)ב( 7)א( 6

אחת  דרך  רק  יש  ו-4   9 המספרים  של  מחיבור  פתרון: 

אכל  באני  כלומר   .30=9+9+4+4+4   :30 הסכום  את  לקבל 

 4 יום  בכל  אכל  הוא  ימים  בשלושה  גזרים,  רק  ביומיים 

גזרים וכרוב אחד )3 כרובים בסך הכול( וביומיים הנותרים 

 2 יום הוא אכל  באותו שבוע אכל באני רק כרובים: בכל 

כרובים )4 כרובים בסך הכול(. כלומר, באותו השבוע אכל 

באני 7 כרובים בסך הכול )תשובה ב(.

קנגורו 2014, כיתות ה-ו, רמת קושי – 3 מתוך 3

יום הוא  וגזר. בכל  באני הארנב אוהב מאוד לאכול כרוב 

אוכל 9 גזרים, או 2 כרובים, או כרוב אחד ו-4 גזרים. ישנם 

ימים שבאני אוכל רק עשב. בעשרה ימים אחרונים אכל 

באני הארנב 30 גזרים ו-9 כרובים. 

בכמה ימים מתוך העשרה ימים האלה אכל באני רק עשב?

)ה( 4)ד( 3)ג( 2)ב( 1)א( 0

את  לקבל  אחת  דרך  רק  יש  ו–4   9 מהמספרים  פתרון: 

הסכום 30 : 9+9+4+4+4=30. כלומר, ביומיים אכל באני רק 

וכרוב  גזרים   4 יום  בכל  אכל  הוא  ימים  ובשלושה  גזרים, 

ימים נוספים הוא  כרובים בסך הכול(. בשלושה  אחד )3 

כרובים   9 אכל  שהוא  ידוע  )כי  כרובים   2 יום  בכל  אכל 

הימים   10 ל-  )השלמה  הנותרים  וביומיים  הכול(,  בסך 

האחרונים( אכל באני רק עשב. )תשובה ג(.

סיפור,  באותו  איך  לראות  ניתן  האלה  הבעיות  בשלוש 

גם רמת  עולות  כיתה,  הילדים, כשעולים  שנלקח מעולם 

הקושי ורמת החשיבה על -ידי הוספת ממד נוסף: בכיתה 

ב היו לבאני רק שתי אפשרויות - גזרים או כרובים; בכיתות 

ג-ד היו לבאני כבר שלוש אפשרויות של שילובים שונים של 

גזרים וכרובים; ובכיתות ה-ו היו לבאני ארבע אפשרויות, כי 

לאפשרויות הקודמות נוסף לו גם עשב.

מהניסיון שלי כמורה ומדריכה שאלות כאלה מאתגרות את 

כל התלמידים והן יכולות להיות מקור לדיון כיתתי עשיר.  

מתחרויות בארץ ובעולם

ילנה גופמן: מדריכת מתמטיקה, מחוז דרום

http://www.kangaroo.co.il
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