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 הצב טען שהוא ינצח את אכילס . לתחרות, גיבור יווני עצום, הצב הזמין את אכילס

 .כי מה זה עבור גיבור עצום כמוהו להתחרות עם צב, אכילס צחק. כל עוד אכילס יתן לו יתרון קטן

 !"בוא נעשה תחרות, גיבור יקר שלי, אכילס" : הצב

�הצחקת אותי"  :אכילס" . 

 !"אנצח אותך ללא צל של ספק, רון קטןאם תיתן לי ית"  :הצב

 .  שאל את הצב בחיוך"?איזה יתרון אתה רוצה" : אכילס

 ".עשרה מטרים" : הצב

 ." אבל בוא נצא אם זה מה שאתה רוצה, אתה הולך להפסיד ידידי:  "אכילס צחק חזק מתמיד

 ". ואני יכול להוכיח בטיעון פשוט, אני אנצח, להיפך" : הצב

 ? מה קורה לי. יש לי כבר פחות ביטחון מקודם(,  ענה אכילס,"המשך" : אכילס

אבל אני גם יודע שלצב יש שכל חריף והוא הצליח , אמנם אני יודע שאני אתלט מוכשר שאין כדוגמתי

  .)לבלבל אותי בטיעוניו בעבר

 "?הר למדי המטרים הללו שביננו מ10האם נכון שתוכל לעבור את . ' מ10שתיתן לי יתרון של , נניח" : הצב

 ." תוך שניה, מאוד מהר" : אכילס

 " ?לדעתך, כמה אתקדם אני, ובאותו זמן" : הצב

 .  אמר אכילס אחרי שחשב רגע. "לא יותר. ' מ5"  :אכילס

ואתה תשיג את הרווח הזה מהר . של ההתחלה'  מ10כבר לא . ' מ5כעת מפרידים ביננו , כלומר. טוב" : הצב

 "?נכון, מאוד

 . "תוך חצי שניה !"מאוד באמתמהר " : אכילס

ואתה חייב ) ' מ2.5כלומר ',  מ5 של 1/2בחצי שניה הצב יתקדם ." (אני אתקדם מעט יותר, באותו זמן"  :הצב

 "?כן. להשיג את המרחק הקטן הזה

 . אמר אכילס באיטיות," ן -כ "  : אכילס

כך שתצטרך להשיג את , )5  של  1/4עוד  (אני אתקדם עוד מעט )  שניה1/4ב   (, ובזמן שתעשה זאת" : הצב

 . הצב המשיך,"המרחק החדש שאגיע אליו

 .אכילס לא הגיב

 אוסיף - באותו הזמן -ועדיין אני , בכל רגע אתה חייב להשיג את המרחק שביננו, אתה רואה, וכך" : הצב

 ". אותו תצטרך להשיג שוב, גם אם קטן, מרחק חדש

 .וא מותש אמר אכילס כשה".באמת זה כך" : אכילס

 .הסיק הצב במתיקות" ,לעולם לא תוכל להשיג אותי"  :הצב

 . וויתר על התחרות- אמר אכילס בצער ",כתמיד, אתה צודק" : אכילס

 

 ?מי צודק •

 ?באמצעות גרף, באקסל, האם תוכלו להראות את טענתו של הצב •

 .טבלה שלכםבנו גרף ל. בנו טבלה באקסל המראה את קצב ההתקדמות של הצב ואת זה של אכילס •

 

 לשניה'  מ10: מהירות צעידתו של אכילס
 לשניה'  מ5: מהירות זחילתו של הצב
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 :הנחיות להצגת הטיעון של הצב. 1
 

 :בנו טבלה
שניות  שניות

 מצטברות
דרך 

אכילס
דרך מצטברת של 

אכילס
דרך מצטברת של  דרך צב

 הצב
    

    

 
 .' מ10 מטרים והצב התחיל מ 0בשורה הראשונה רישמו שאכילס התחיל מ 

 .בשורה השניה רישמו נוסחה שתחשב בכל פעם את חצי הדרך ששניהם צעדו במקרה הקודם
 .' מ10בשניה הראשונה כדי להגיע לצב שהתחיל מ '  מ10אכילס צעד , למשל

אכילס היה זקוק רק לחצי שניה לצורך . בשניה'  מ5שבינתיים התקדם עוד , אכילס רצה להגיע לצב, בשלב השני
 .' מ2.5עוד , כלומר, דם בחצי שניה הנוספת עןד חצי המרחק הקודם שלובינתיים הצב התק.כך

 .תמיד כל אחד מתקדם בעוד חצי מהמרחק שהוא צעד לפני כן.וכך הלאה
 

 יציג את הדרך המצטברת במטרים הן של אכילס והן של הצב Y  יציג את השניות המצטברות וציר Xבנו גרף כך שציר 
 .)שני גרפים באותה מערכת צירים(

 
 . control -בעזרת לחיצה על מקש ה, סמנו את שתי העמודות של הדרכים המצטברות של אכילס והצב, בשלב ראשון

 : באופן הבאX -שנו את נתוני ציר ה, לאחר שתקבלו את הגרף המבוקש
 
 :תיפתח לפניכם התיבה הבאה. חצו בתוך הגרף על המקש הימני של העכבריל
 
 

 "נתוני מקור"ביחרו ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,"סידרה"בתוך כותרת

 ):"X(תוויות ציר קטגוריות "רדו ל
 הקישו בתוך התיבה הריקה עם 

 אם (י של העכבר הכפתור השמאל

 מיחקו את הכתוב בה , התיבה מלאה

 ).והקישו בתוכה פעם אחת

 

 גשו לטבלה שלכם וסמנו עם העכבר את 

 ללא , "שניות מצטברות"העמודה של 

 .הכותרת

 

 תוכלו לראות שמיקום הנתונים מסתמן 

 .בתוך התיבה שהיתה ריקה

 ".ENTER"או " אישור"ליחצו על 
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 :עזרה נוספת

כשאתם עומדים על , ליחצו על הכפתור הימני של העכבר,  בראשית הצירים0במקרה שהשניות לא מתחילות מ 

 ולא על הציר  (Xהמספרים שבציר ה 

 ".עיצוב ציר"ביחרו ב). עצמו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 .הציגו כעת גרף הסותר את טיעונו של הצב. 2
 

 

המופיע"וי" את הבטלו" סרגל"בתוך
 "חוצה בין הקטגוריות) Y(ציר ערכים "ב


