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  יש לענות על כל השאלות ולתת נימוק והסבר.

  
0r  ר משיק למעגל ברדיוס יש  t יהי  .1  Aהשקה. תהי נקודת  T תהי  . �O מרכז ע   <

 . t ישר נקודה על

 .�TOAוהזוית  ,   TA ,rידי כמויות �מצא משוואה המתקיימת על  .א

 �הישרי� הפולריי� שלה a,b,c,d  ויהיו  ,tנקודות שונות על  A,B,C,Dיהיו   .ב
 ? R(A,B,C,D)=R(a,b,c,d) יו�ושו הא� מתקיי� בהכרח  .ביחס למעגל יחידה

) של  שוני� ערכי�של  mנתבונ� במספר   מספר מרוכב. �∋zיהי    .ג ,1,2, )R z∞ 

2m מתקיי� �∋zאיזה גבי ל נקודות. 4תחת כל התמורות של  = ? 

3m מתקיי� �∋zלאיזה ג' , י� בסימוני� של סע  .ד = ? 

4m מתקיי� �∋zלאיזה ג' , י� בסימוני� של סע  .ה = ?  
  

, יהיו .2 'p p  ישרי� שוני� במישור פרואקטיבי. נתבונ� בנקודות, ,A B C p∈  וג�

', ', ' 'A B C p∈. 

 .Pappusבסימני� דלעיל, נסח ביטוי מפורט של משפט   .א

  '.אסעי� משפט של איור ל המהווהשרטט ציור מדויק   .ב

ונסח ביטוי מדויק של  ,קולינאריות לקונקורנטיותג� תרג� נקודות לישרי� ו  .ג
 .Pappusמשפט דואלי למשפט 

 '.גסעי� משפט של איור ל המהווהשרטט ציור מדויק   .ד
  

 .בלבד, נית� להשתמש באקסיומות של מישור פרואקטיבי אתבשאלה הז .3

  נסח את האקסיומות של מישור פרואקטיבי.  .א

אזי קיימת  � ישר נקודה לא על Aשא�  בלבד) אקסיומותל סמ% ע( הוכח  .ב

 .�  לבי� נקודות על Aחד ערכית בי� ישרי� דר% � התאמה חד

מצא מספר נקודות  נקודות על כל ישר. n  נניח שבמישור פרואקטיבי, יש בדיוק   .ג
 ע� הוכחה. ,במישור הפרואקטיבי

 

 הוכח: ,Menelausוג�  Cevaעל סמ% משפטי  .4

  ת של משולש נפגשי� בנקודה משותפת .זוי יחוצ  .א

 תיכוני� של משולש נפגשי� בנקודה משותפת.  .ב

 .של משולש נפגשי� בנקודה משותפת גבהי�  .ג

 

 יות.ופרואקטיביהשאלה הזאת עוסקת ב .5

 �.יבי� ישרי� פרואקטיבית וביהגדר פרספקטי  .א

  �ית בי� ישרי� פרואקטיביופרואקטיביהגדר  .ב

 ת בי� שני ישרי� שוני�ופרואקטיבי  נדרשות כדי להציג תיוואפרספקטיביכמה   .ג
 .הוכחת?  יוופרספקטיביבה של הרככ היא פרואקטיבי במישור

T:, ו פרואקטיביבמישור  ישר פרואקטיבי �יהי   .ד →� טרנספורמציה  �
 T טרנספורמציהכ% ש תיוופרספקטיבי  ת.  הא� קיימות בהכרחפרואקטיבי

 לנמק את התשובה.  ת� ?בהרכהיא 
  
  

 ב ה צ ל ח ה !
  


