בעיות כמותיות
בעיות ממוצע

ממוצע
מבוא
שאלות בושא ממוצע יכולות לכלול חישוב ממוצע רגיל ,חישוב ממוצע משוקלל ,הבה כיצד שיויים בקבוצת האברים או על
קבוצת האברים משפיעים על הממוצע ,הבה של תכוות הממוצע ועוד.

ממוצע חשבוי
ממוצע חשבוי של קבוצת ערכים היו סכום האיברים המשתתפים בו ,חלקי מספר האיברים.

a+b
עבור כל שי מספרים  aו , b -הממוצע יהיה:
2

.

a+b+c
עבור כל שלושה מספרים  , b , aו , c -הממוצע יהיה
3
וכן הלאה ,בהתאם למספר האיברים שלהם או מחשבים ממוצע.
.

דוגמה מספרית:

2 + 3 + 7 12
=
ממוצע המספרים  , 3 , 2ו 7 -היו= 4 :
3
3

.

שאלה לדוגמה – ממוצע חשבוי
מורן דיברה בטלפון ביום ראשון במשך שעה וחצי,
ביום שי במשך שעתיים ,וביום שלישי במשך חצי שעה בלבד.
כמה דקות בממוצע דיברה מורן בטלפון בכל יום?

)45 (1

)60 (2

)40 (3

פתרון :מורן דיברה בשלושת הימים בסך הכל  1.5 + 2 + 0.5 = 4שעות ,שהן  240דקות.

240
חלק במספר הימים וקבל את מספר הדקות בממוצע ליום= 80 :
3
התשובה הכוה היא ).(4

.

)80 (4

שאלה וספת – ממוצע חשבוי
תוים  8מספרים שוים זה מזה ,מחציתם חיוביים ומחציתם שליליים ,שסכומם .80
מה הממוצע של  8המספרים?

)10 (1

) 8 (2

) 0 (3

) (4לא יתן לדעת

פתרון :ממוצע הוא המה של חלוקת סכום האיברים במספר האיברים .מכיוון שתון לו בשאלה את סכום האיברים ,כל שותר

80
לו הוא לחלק במספר האיברים ולקבל את הממוצע= 10 :
8

 .אין זה משה שמחצית מהמספרים חיוביים ומחציתם שליליים.

החשיבות היא לסכום המספרים בלבד ,שממו יתן להסיק מה הממוצע.
התשובה הכוה היא ).(1

ממוצע כחלק ממשוואה
או יודעים כי הממוצע הוא המה המתקבלת ע"י חלוקת סכום האיברים במספר האיברים .שאלות רבות יידרשו מאיתו לעשות
שימוש בביטוי זה כחלק ממשוואה מורכבת יותר ,היכולה להיפתר לפי הכללים שלמדו בשיעור משוואות.
שאלה לדוגמה – ממוצע במשוואה
ממוצע מספר העגילים של עבל ועדי קטן ב 5 -מממוצע מספר העגילים של עבל וקרן.
מספר העגילים של קרן גדול ב ______ -ממספר העגילים של עדי.

)10 (1

) 8 (2

) 6 (3

) 4 (4

פתרון :עליו להמיר את המלל שבשאלה לביטויים ולאחר מכן ליצור משוואה .זכור כי עליו להוסיף את ההפרש בין הביטויים
לביטוי הקטן מבין השיים על מת ליצור את המשוואה.
סמן את מספר העגילים של עבל כ , i -את מספר העגילים של עדי כ , a -ואת מספר העגילים של קרן כ . k -המשוואה תיראה
i+a
i+k
כך:
 .כפי שיתן לראות ,תון כי ממוצע העגילים של עבל ועדי קטן ב 5 -ולכן הוספו לו  5כדי שיתן יהיה
=+5
2
2
להשוות בין הביטויים.
פשט את המשוואה באופן הבא :ראשית כפיל פי  2את האגפים וקבל . i + a + 10 = i + k
חסר את  iמשי האגפים וקבל  , a + 10 = kכלומר עדי צריכה לקבל עוד  10עגילים כדי שיהיה לה מספר עגילים השווה
למספר עגיליה של קרן .מכאן ,שכמות העגילים של קרן גדול מכמות העגילים של עדי ב. 10 -
התשובה הכוה היא ).(1

שאלה וספת – ממוצע חשבוי
תון:

a+b=4
b+c=7
c + a = 13

מה הממוצע של  , b , aו? c -
)12 (1

) 8 (2

) 6 (3

) 4 (4

פתרון :לפי וסחת הממוצע ,ממוצע הוא סכום האיברים חלקי מספר האיברים.

אם חבר את כל שלוש המשוואות זו לזו ,קבל . 2a + 2b + 2c = 24 :יתן לחלק ב 2 -את שי האגפים ולקבלa + b + c = 12 :

12
אם סכום שלושה מספרים הוא  , 12הרי שהממוצע שלהם הוא = 4
3
התשובה הכוה היא ).(4

.

מיקום הממוצע
כאשר או מסים למצוא ממוצע של קבוצת איברים ,וכל לזכור את הכללים הבאים:
 .1ממוצע של קבוצת איברים שאים זהים זה לזה ,יהיה תמיד בתחום שבין האיבר הגדול ביותר לאיבר הקטן ביותר ,באופן הבא:
האיבר הגדול ביותר < ממוצע < האיבר הקטן ביותר
כלומר:
א .הממוצע לא יכול להיות גדול או שווה לאיבר הגדול ביותר בקבוצה.
ב .הממוצע לא יכול להיות קטן או שווה לאיבר הקטן ביותר בקבוצה.
 .2ממוצע של קבוצת איברים זהים זה לזה יהיה בדיוק כגודל האיברים.

שאלה לדוגמה – מיקום הממוצע
תוה קבוצה של  10מספרים שאים בהכרח שוים זה מזה.
ממוצע המספרים בקבוצה הוא  , 5והמספר הגדול ביותר בה הוא . 20
מה מהבאים יכול להיות ערכו של המספר הקטן ביותר בקבוצה?

)20 (1

) 5 (2

) 3 (3

) 6 (4

פתרון :לפי הכללים שלמדו עד כה ,או יודעים שממוצע הוא קודת איזון ,ומיקומו מושפע מזהות האיברים בקבוצה.
בשאלה לעיל ,תון כי ממוצע המספרים הוא  . 5לפיכך ,המספר הקטן ביותר בקבוצה חייב להיות קטן מ. 5 -
התשובה הכוה היא ).(3

ממוצע משוקלל
ממוצע משוקלל הוא ממוצע שבו מובא בחשבון משקלו היחסי של כל אחד מהערכים בקבוצה.
לדוגמה ,יח ואו רוצים לחשב ממוצע בגרות משוקלל עבור  3מקצועות בגרות ,וסה"כ  10יחידות לימוד:

 5יחידות בגרות במתמטיקה בציון 80
 3יחידות בגרות בגיאוגרפיה בציון 70
 2יחידות בגרות בת"ך בציון 60

5 ⋅ 80 + 3 ⋅ 70 + 2 ⋅ 60 730
=
הממוצע המשוקלל יחושב באופן הבא= 73 :
5+3+ 2
10

.

שיטות לחישוב ממוצע משוקלל
כאשר או דרשים לחשב ממוצע משוקלל בין  2קבוצות של איברים ,הממוצע המשוקלל יהיה קרוב יותר לקבוצה שבה יש יותר
איברים .כמה יותר קרוב? יחס המרחקים מהממוצע ,הפוך בדיוק ליחס בין מספר האיברים בקבוצות.
היה ומספר האיברים בכל קבוצה זהה ,הממוצע המשוקלל יהיה בדיוק באמצע.
הערה :אפשר למצוא באופן דומה ממוצע משוקלל של  3קבוצות אברים או יותר ,אך התהליך ארוך יותר.
שאלה לדוגמה – ממוצע משוקלל
ממוצע של חמישה מספרים הוא  . 80ממוצע של עשרה מספרים אחרים הוא . 65
מה הממוצע של כל  15המספרים?

)75 (1

)70 (2

)72.5 (3

)67.5 (4

פתרון :תון כי ממוצע חמישה מספרים הוא  , 80ולכן וכל להתייחס לכל החמישה כאילו גודל כל אחד מהם הוא  . 80באופן
דומה וכל להתייחס לעשרת המספרים שגודלם  . 65או רואים כי היחס בין מספר האיברים בקבוצות הוא  , 5 : 10כלומר . 1 : 2

המרחק בין גודל האיברים הוא המרחק בין  65ל , 80 -מרחק של  . 15מרחק זה עליו לחלק ביחס של  , 1 : 2כלומר ל3 -
חלקים ,ולכן כל אחד מהם יהיה שווה . 5
הממוצע חייב להיות קרוב יותר לקבוצה שבה יש יותר איברים ,קרי לקבוצה בת עשרת האיברים ,ולכן מקם אותו במרחק חלק
אחד ממה ,ומרחק  2חלקים מהקבוצה בת חמשת האיברים .לפיכך ,הממוצע הוא . 70
התשובה הכוה היא ).(2
יחס מרחקים

יחס משקלים

שאלה לדוגמה – ממוצע משוקלל
תערובת תבליים מיוחדת עולה  54שקלים ל 100 -גרם.
התערובת מורכבת מתבלין  aשמחירו  66שקלים ל 100 -גרם ,ומתבלין  bשמחירו  51שקלים ל 100 -גרם ,ומהם
בלבד.
מה היחס בתערובת המיוחדת בין משקל תבלין  aלמשקל תבלין ? b

) 3 : 5 (2

) 2 : 3 (1

) 1 : 3 (3

) 1 : 4 (4

פתרון :בשאלה זו כבר תון לו הממוצע בין הקבוצות ,ואו דרשים למצוא את היחס בין גודל הקבוצות .זכור כי היחס בין
המרחקים מהממוצע היו הפוך ליחס הכמויות ,ובדוק :המרחק של קבוצה  aמהממוצע הוא  . 66 − 54 = 12המרחק של
קבוצה  bמהממוצע הוא  . 54 − 51 = 3או רואים כי יחס המרחקים מהממוצע הוא  , 12 : 3 = 4 : 1ולכן יחס הכמויות יהיה
היחס ההפוך לו , 1 : 4 :זאת בהתאם לכלל לפיו יחס המרחקים מהממוצע הפוך ליחס המשקלים של הקבוצות.
התשובה הכוה היא ).(4

ממוצע משוקלל לחישוב ריכוזי תמיסות
כאשר תוים מספר סוגי וזלים שעורבבו להם יחדיו ,ולכל אחד מהם ריכוז שוה של חומר מסוים – לדוגמה כוהל – כאשר אחד
את כל הוזלים קבל תמיסה בריכוז שהוא הממוצע המשוקלל של כל התמיסות.
שאלה לדוגמה – ריכוזי תמיסות
בחבית א'  100ליטרים של תמיסה המכילה  12%כוהל.
בחבית ב'  50ליטרים של תמיסה המכילה  24%כוהל.
אם ישפכו את תוכן שתי החביות א' ו -ב' לתוך חבית ריקה ,מה יהיה אחוז האלכוהול בחבית זו?

)16% (1

)18% (2

)20% (3

)36% (4

פתרון :כפי שראיו בשאלות קודמות בושא ממוצע משוקלל ,יש חשיבות מרכזית לגדלי הקבוצות.
בשאלה לעיל ,גדלי הקבוצות הם  100ו . 50 -היחס בין הגדלים הוא  , 2 : 1ולכן היחס בין המרחקים מהממוצע יהיה ההופכי
ליחס זה ,קרי  . 1 : 2המרחק בין  12ל) 24 -ריכוזי האלכוהול( הוא  , 12ואותו יש לחלק ביחס של  . 1 : 2מכאן ,שגודל כל יחידת

12
מרחק יהיה = 4
3

 ,ולכן הממוצע יהיה מרחק  4מ , 12 -ומרחק  2 ⋅ 4 = 8מ , 24 -בדיוק  . 16%התשובה הכוה היא ).(1

הערה :תשובה ) (4איה אפשרית כי הערך בה הוא מחוץ לטווח הערכים שיכול להתקבל בין הריכוזים התוים בשאלה.

ממוצע כקודת שיווי משקל
הממוצע הוא למעשה קודת איזון כלשהי בין האיברים הקטים ממו ,לבין האיברים הגדולים ממו .אלא אם כל האיברים באותו
הגודל בדיוק ,הרי שתמיד יהיו איברים הגדולים מהממוצע ,ואיברים הקטים ממו .ייתכו גם איברים בדיוק בגודל הממוצע.

0 + 4 + 5 + 7 16
=
יקח לדוגמה את המספרים  0 , 4 ,5,7כדי להדגים את הכלל :ממוצע המספרים הוא= 4 :
4
4

.

או רואים כי האיברים  5,7גדולים מהממוצע ,האיבר  0קטן ממו ,והאיבר  4בדיוק בגודל הממוצע.
כלל :סכום המרחקים של האיברים הגדולים מהממוצע ,שווה לסכום המרחקים של האיברים הקטים מהממוצע.

יתן לראות זאת כך :המרחק של  7מהממוצע הוא  , 3המרחק של  5מהממוצע הוא  , 1ובסך הכל . 3 + 1 = 4 :המרחק של 0
מהממוצע אף הוא  , 4כך שוצר שיווי משקל בין האיברים הגדולים לבין הקטים .הערה :איבר בגודל הממוצע הוא כמו ילד
העומד בדיוק באמצע הדדה – איו משפיע לכאן או לכאן )וזו הסיבה שהוספה או הורדה של איבר בגודל הממוצע איה משה
לממוצע(.
שאלה לדוגמה – שיווי משקל
הממוצע של  30 , 20ו a -הוא . 34

?=a
)40 (1

)50 (2

)52 (3

)63 (4

פתרון :בשאלה לעיל תוים  3איברים 30 , 20 :ו a -והממוצע שלהם הוא  . 34יתן לראות כי שיים מהם קטים מהממוצע,
כך שהאיבר החסר ,חייב להיות גדול מהממוצע .כמה גדול מהממוצע? מכיוון שהוא האיבר היחיד הגדול מהממוצע ,הוא חייב
להיות במרחק השווה לסכום המרחקים של האיברים הקטים מהממוצע.
המרחק של  20מהממוצע הוא  . 34 − 20 = 14המרחק של  30מהממוצע הוא . 34 − 30 = 4
בסך הכל סכום המרחקים הוא  . 14 + 4 = 18מכאן שהמרחק של  aחייב להיות אף הוא  18מהממוצע ,מלמעלה:
. 34 + 18 = 52
התשובה הכוה היא ).(3

שאלה וספת – ממוצע משוקלל
כדי להתקבל ללימודים צריך יגאל להגיע לממוצע של לפחות  99בסדרה של  10בחיות כיסה.
בבחיה הראשוה אליה יגש קיבל ציון . 89
בכמה מהבחיות שותרו ,לכל הפחות ,יהיה עליו לקבל  100על מת להתקבל ללימודים?

) 5 (1

) 7 (2

) 9 (3

) (4יגאל לא יתקבל ללימודים

פתרון :תוים בשאלה  3גורמים :הממוצע הדרש –  , 99מספר בחיות הכיסה –  , 10והציון בבחיה הראשוה – . 89
המרחק של  89מהממוצע הדרש  99הוא  . 10המשמעות היא ,שסכום המרחקים מהממוצע של כל יתר הבחיות צריך להיות
 10לפחות כדי להגיע לממוצע של  99לפחות .הבעיה היא ,שותרו רק  9בחיות .גם אם בכולן יקבל יגאל ציון  , 100עדיין יהיה
סכום המרחקים  9 ⋅ 1 = 9בלבד ,ומכאן שהממוצע לא יוכל להיות  . 99לכן ,יגאל לא יתקבל ללימודים.
התשובה הכוה היא ).(4

הוספה של איבר לממוצע:
כאשר תוה קבוצת איברים ותון הממוצע שלהם ,יתן להבין מה תהיה ההשפעה של הוספת איבר כלשהו לממוצע ,באופן הבא:
.1

הוספה של איבר גדול מהממוצע ,בוודאות תגדיל את הממוצע

.2

הוספה של איבר קטן מהממוצע ,בוודאות תקטין את הממוצע

.3

הוספה של איבר בגודל הממוצע ,איה משה דבר

כיצד תשפיע בפועל הוספת האיבר על הממוצע?
כלל :המרחק של האיבר שוסף מהממוצע ,מתחלק על פי כל איברי הקבוצה )כולל הוא עצמו( ,והמה שקבל היא השיוי בממוצע.

שאלה לדוגמה – הוספת איבר
גובהם הממוצע של ארבעה ילדים הוא  90ס"מ.
לקבוצת הילדים הצטרף ילד חמישי שגובהו  100ס"מ.
מה ממוצע גובהם של חמשת הילדים )בס"מ(?

)92 (1

)98 (2

)96 (3

)94 (4

פתרון:
לפי הכלל ,המרחק של האיבר שוסף מהממוצע ,מתחלק על פי כל איברי הקבוצה ,והמה שקבל היא השיוי בממוצע .או
יודעים כי האיבר שוסף גודלו  , 100ומרחקו מהממוצע  . 100 − 90 = 10את המרחק  10חלק על פי חמשת איברי הקבוצה:
10
 ,כלומר  2הוא השיוי בממוצע .כיוון שוסף איבר הגדול מהממוצע ,הרי שהממוצע יגדל. 90 + 2 = 92 :
=2
5
התשובה הכוה היא ).(1

הורדה של איבר מהממוצע:
הורדת איבר כלשהו מהממוצע ,תשפיע באופן הבא:
.1

הורדה של איבר גדול מהממוצע ,בוודאות תקטין את הממוצע

.2

הורדה של איבר קטן מהממוצע ,בוודאות תגדיל את הממוצע

.3

הורדה של איבר בגודל הממוצע ,איה משה דבר

כיצד תשפיע בפועל הורדת האיבר על הממוצע?
כלל :המרחק של האיבר שירד מהממוצע ,מתחלק על פי כל האיברים שותרו בקבוצה ,והמה שקבל היא השיוי בממוצע.

שאלה לדוגמה – הורדת איבר
ממוצע ציוי המבחן בגיאוגרפיה בכיתה הוא . 86
לאחר קבלת הציוים ,עזבו שלושה ילדים את הכיתה .ציוי התלמידים שעזבו היו . 88 ,87 ,84
מה יקרה לממוצע ציוי המבחן בגיאוגרפיה בכיתה לאחר עזיבת התלמידים?
) (1יגדל

) (2יקטן

) (3ללא שיוי

) (4לא יתן לדעת

פתרון:
עליו לבדוק כיצד השפיעה עזיבת התלמידים על הממוצע .מכיוון שהורדו יותר מאיבר אחר מהממוצע ,יתן לבדוק את סך
ההשפעה של כל האיברים שעזבו ,באופן הבא :המרחק של האיבר  88מהממוצע הוא  . 2המרחק של האיבר  87מהממוצע הוא
 . 1המרחק של האיבר  84מהממוצע הוא . − 2
סכום המרחקים של האיברים שעזבו מהממוצע הוא . 2 + 1 − 2 = 1 :וכל להתייחס לשיוי כאילו הורדו מהממוצע איבר אחד
בלבד ,שמרחקו מהממוצע הוא  , 1מלמעלה ,כלומר איבר גדול מהממוצע.
כאשר מורידים איבר גדול מהממוצע ,הממוצע קטן.
התשובה הכוה היא ).(2

שמירה על קודת האיזון
לאחר שראיו כיצד הוספה או הורדה של איברים מהממוצע משפיעים עליו ,וכל גם להגיע לשלב הבא והוא לדעת כיצד לשמור על
קודת האיזון של הממוצע ע"י הוצאה של איבר או איברים ממו ,והכסת איבר או איברים במקומם ,אף שהם אים באותו הגודל
בדיוק.
שאלה לדוגמה – שמירת איזון
מספר מטבעות הזהב הממוצע בכל שקית בקערה הוא . 13
הוצאה מהקערה שקית שיש בה  18מטבעות ווספו לקערה שתי שקיות אחרות.
תון כי ממוצע מטבעות הזהב בכל שקית ותר . 13
מה יכול להיות מספר המטבעות בשתי השקיות שוספו לקערה ?

)13,13 (1

)20,2 (2

)15,16 (3

)10,16 (4

פתרון:
תון בשאלה כי הממוצע המקורי היו  13וכך גם הממוצע החדש .המשמעות היא ,שסכום המרחקים של האיברים הגדולים
מהממוצע וסכום המרחקים של האיברים הקטים ממו ,ותר בדיוק כפי שהיה.
האיבר שהורדו היה במרחק  . 18 − 13 = 5כדי לשמור על הממוצע כפי שהוא ,או צריכים לדאוג שסכום המרחקים של האיברים
שיתווספו יהיה אף הוא  . 5בתשובה ) (3יתן לראות זאת :המרחק של  15מהממוצע הוא  , 2המרחק של  16מהממוצע הוא , 3
ובסך הכל סכום המרחקים הוא  , 5בדיוק כמו של האיבר  18שהוצא מהקערה.
התשובה הכוה היא ).(3

פעולות חשבויות פשוטות על ממוצע
ביצוע של אחת מארבע פעולות חשבון בסיסיות )חיבור/חיסור/כפל/חילוק( באופן רוחבי על קבוצת איברים מסוימת ,יביא לשיוי
2+3+5+ 6
זהה בממוצע לפי אותה פעולת חשבון ,לדוגמה :יקח את קבוצת המספרים  , 2,3,5,6שהממוצע שלהם הוא= 4 :
.
4
אם כפיל כל אחד מהאיברים פי  ,2קבל את קבוצת האיברים  , 4,6,10,12והממוצע שלהם יהיה ,גם בלי לחשב מחדש,
.4⋅2 =8
שאלה לדוגמה – פעולות חשבון בממוצע
במשפחת כהן  xילדים שגילם הממוצע הוא  yשים.
מה יהיה גילם הממוצע של הילדים בעוד  zשים?

xy
)( 1
z

)y + z ( 2

z
)( 3
x

y+

)xy + z (4

פתרון:
במהלך  yהשים הבאות ,כל אחד מילדי משפחת כהן יגדל ב z -שים ,ולכן זה גם מה שיקרה לממוצע הגילים שלהם.
התשובה הכוה היא ).(2

ממוצע במספרים עוקבים או בסדרת מספרים
כאשר יש לפיו סדרת מספרים שההפרש בייהם קבוע ,לדוגמה מספרים עוקבים ,הממוצע יהיה:
.1
.2

אם מספר האיברים בסדרה הוא אי-זוגי ,הממוצע הוא האיבר האמצעי בגודלו
אם מספר האיברים בסדרה הוא זוגי ,הממוצע הוא האמצע בין שי האיברים האמצעיים בגודלם
שאלה לדוגמה – סדרת מספרים
תוה סדרה של  6מספרים שלמים שוים זה מזה שההפרש בייהם קבוע.
תון כי המספר השלישי בסדרה הוא  , 12וכי ממוצע המספרים בסדרה הוא . 15
מה המספר הגדול ביותר בסדרה?

)18 (1

)20 (2

)24 (3

)30 (4

פתרון:
בסדרת מספרים בעלת הפרש קבוע ומספר איברים זוגי ,הממוצע הוא האמצע שבן שי המספרים האמצעיים בגודלם.
גודלו של המספר השלישי תון לו  , 12 -והממוצע תון כ . 15 -מכאן כי מרחקו של האיבר הרביעי מהממוצע זהה למרחקו של
האיבר השלישי מהממוצע ,ומכאן שהוא יהיה  . 18יתן לראות כי ההפרש בין המספרים היו  , 6ומכאן שהמספר הגדול ביותר
יהיה . 18 + 6 + 6 = 30
התשובה הכוה היא ).(4

שאלה וספת – סדרת מספרים
תוה סדרה של  9מספרים שוים זה מזה שההפרש בייהם קבוע.
תון כי המספר האמצעי בגודלו הוא  , 11והמספר השי הוא . 5
מה המספר השמיי בסדרה?

)13 (1

)15 (2

)17 (3

)19 (4

פתרון:
לפי הכלל שלמדו ,הממוצע בסדרת מספרים בה מספר האיברים הוא אי-זוגי ,יהיה בדיוק המספר האמצעי ,והמרחק בין איבר
מסוים לממוצע יהיה זהה למרחקו של האיבר המתאים לו מהצד השי של הממוצע.
מכאן ,כי מרחקו של המספר השי מהממוצע )  ,( 11 − 5 = 6יהיה זהה למרחקו של המספר השמיי מהממוצע )האיבר השי
"מלמעלה"(. 11 + 6 = 17 :
התשובה הכוה היא ).(3

סוף שיעור – בהצלחה בתרגול!

