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 שמי: ___________   הכיתה שלי: ________  

 פגיעה  –ול ב

 

 תלמידי כיתה ו' עורכים תחרות של קליעת חיצים למטרה.

 הניקוד עבור הקליעות נעשה על פי הכללים הבאים:

 נקודות. 10 –פגיעה בעיגול המרכזי 

 נקודות. 5 –פגיעה בטבעת החיצונית 

 נקודות. 0 –פגיעה מחוץ ללוח המטרה 

 

 לפניכם התוצאות שהשיגו ארבעה ילדים:

 0, 10, 5, 10 הניקוד: קליעות 4 דניאל
 0, 0, 10, 10, 10 הניקוד: קליעות 5 איילת
 10, 5, 5, 10, 0, 0 הניקוד: קליעות 6 רוויטל
 10, 10, 0, 5, 0 הניקוד: קליעות 5 רעות

 

הניקוד כדי לקבוע את רמת הביצוע, החליטו מארגני התחרות לחשב את 

 של כל ילד, )כלומר, כמה נקודות בממוצע לקליעה אחת השיג כל ילד.(הממוצע 
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 מצאו את הניקוד הממוצע של כל אחד מארבעת הילדים. .1

 6.25 = 4 : (10 + 5 + 10 + 0) דניאל דוגמה:

 ______________________________________איילת  .א

 ______________________________________ רוויטל .ב

 _______________________________________ רעות .ג

 מי מבין ארבעת הילדים ניצח בתחרות? __________________

 

 נקודות. 5פעמים, והניקוד הממוצע שלו היה  6א. איתן קלע למטרה  .2

 מצאו שתי אפשרויות לנקודות שקיבל איתן בכל קליעה.    

 ____  ____ , ____ , ____ , אפשרות א': ____ , ____ ,   

 ____  ____ , ____ , ____ , אפשרות ב': ____ , ____ ,   

 

 נקודות. 5פעמים, וגם הניקוד הממוצע שלה היה  8ב. אורלי קלעה למטרה 

 מצאו שתי אפשרויות לנקודות שקיבלה אורלי בכל קליעה.    

 ___ ___, ___ , ___ , ___ , ___ , אפשרות א': ___ , ___ ,   

 ___ ___, ___ , ___ , ___ , ___ , ב': ___ , ___ , אפשרות   
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 . 5גם הניקוד הממוצע של טל היה  .ג

קליעות( ומזה של  6מספר הקליעות של טל היה שונה מזה של איתן )

 קליעות(. 8אורלי )

 מצאו שתי אפשרויות לנקודות שקיבל טל בכל קליעה.    

 אפשרות א': _______________________________   

 אפשרות ב': _______________________________   

 

 נקודות.  7גל קלע למטרה מספר פעמים, והניקוד הממוצע שלו היה  .3

 מצאו אפשרות למספר הקליעות ולנקודות שצבר גל בכל קליעה.

 גל  מספר הקליעות: ______________________________

 תוצאות: ___________________________________    

 

 א. מהו הניקוד הממוצע הגבוה ביותר שאפשר להשיג בתחרות הזאת? .4

    __________ 

 ב. מצאו עוד שתי אפשרויות לקבלת הניקוד הזה:

 אפשרות א' מספר הקליעות: _________________________    

 התוצאות: _____________________________                    

 ת: _________________________אפשרות ב' מספר הקליעו    

 התוצאות: _____________________________                    
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 א. מצאו שתי אפשרויות של ניקוד וניקוד ממוצע שאפשר לקבל אם קולעים  .5

 פעמים. 2למטרה     

 אפשרות א'  נקודות: ____ , ____    

 ניקוד ממוצע: ______                     

 אפשרות ב'  נקודות: ____ , ____    

 ניקוד ממוצע: ______                     

 פעמים?  2ב. מהו סכום הנקודות הכולל שאפשר לצבור, אם קולעים למטרה 

 האפשרויות: כלרשמו את     

   ________________________________________________ 

 פעמים?  2ג. מהו הניקוד הממוצע שאפשר להשיג, אם קולעים למטרה 

 האפשרויות: כלרשמו את     

   ________________________________________________ 

 

 


