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 תשובות

 ק"מ. 12 תשובה: .1

זה הזמן כיוון  3זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  4הסבר: 

שהמספר צמוד ליחידת זמן. כעת נציב בנוסחת התנועה כדי למצוא את המרחק:  

4 3 12   

 ק"מ. 61תשובה:  .2

זה הזמן כיוון  6שהמספר צמוד ליחידת מהירות, זו המהירות כיוון  11הסבר: 

שהמספר צמוד ליחידת זמן. כעת נציב בנוסחת התנועה כדי למצוא את המרחק: 

10 6 60   

 ק"מ. 12תשובה:   .3

זה הזמן כיוון  2זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  6הסבר: 

צמוד ליחידת זמן. כעת נציב בנוסחת התנועה כדי למצוא את המרחק:  שהמספר

6 2 12   

 ק"מ. 21תשובה:  .4

זה הזמן כיוון  4זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  5הסבר: 

שהמספר צמוד ליחידת זמן. כעת נציב בנוסחת התנועה כדי למצוא את המרחק: 

5 4 20   

 ק"מ.  96תשובה:  .5

זה הזמן כיוון  8זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  12הסבר: 

שהמספר צמוד ליחידת זמן. כעת נציב בנוסחת התנועה כדי למצוא את המרחק: 

12 8 96   

 ק"מ. 9תשובה:  .6

זה הזמן כיוון  3ות, זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהיר 3הסבר: 

שהמספר צמוד ליחידת זמן. כעת נציב בנוסחת התנועה כדי למצוא את המרחק: 

3 3 9   



 

 

 

 ק"מ. 81תשובה:  .7

זה הזמן כיוון  4זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  21הסבר: 

א את המרחק: שהמספר צמוד ליחידת זמן. כעת נציב בנוסחת התנועה כדי למצו

20 4 80   

 ק"מ. 39תשובה:  .8

זה הזמן כיוון  3זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  13הסבר: 

שהמספר צמוד ליחידת זמן. כעת נציב בנוסחת התנועה כדי למצוא את המרחק: 

13 3 39   

 ק"מ.  35 תשובה: .9

זה הזמן כיוון  5כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  זו המהירות 7הסבר: 

שהמספר צמוד ליחידת זמן. כעת נציב בנוסחת התנועה כדי למצוא את המרחק: 

7 5 35   

 ק"מ. 56תשובה:  .11

זה הזמן כיוון  7זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  8הסבר: 

נציב בנוסחת התנועה כדי למצוא את המרחק:  שהמספר צמוד ליחידת זמן. כעת

8 7 56     


