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.יש אפשרות לרכוש כרטיסייה לכניסה למתחם הבריכה" ספלאש"קלאב -בקאונטרי

:מדיניות הקאונטרי מאפשרת לרכוש שני סוגי כרטיסיות

.כולל, 15ח והיא מיועדת לבני מוער עד גיל "ש30שמחירה כרטיסיית נוער

.15ח והיא מיועדת למי שעבר את גיל "ש60שמחירה כרטיסייה רגילה

מיכל כתבה קטע קוד שקולט את מספר האנשים שנמצאים בתור לרכישת כרטיסייה  

:באלגוריתם מתבקש כל אדם לענות על השאלות. למתחם הבריכה

 מהו גילך?

 כמה כרטיסיות ברצונך לרכוש?

:האלגוריתם מציג כפלט

(רגילות ונוער)כ "כמה כרטיסיות נמכרו בסה

כמה כרטיסיות נוער בלבד נמכרו

מהו סכום ההכנסה הכולל של הקאונטרי ממכירת הכרטיסים באותו היום
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:באלגוריתם נעשה שימוש במשתנים הבאים

number_of_regular-מציג את מספר הכרטיסיות הרגילות שנמכרו

number_of_all_tickets-מציג את מספר הכרטיסיות הכולל שנמכרו

sum_all-מציג את סכום ההכנסה הכולל ממכירת הכרטיסיות באותו היום

how_many_people- מה מספר האנשים בתור"לשמירת התשובה לשאלה"

age- מהו גילך"לשמירת התשובה לשאלה"

tickets_number- כמה כרטיסיות ברצונך לרכוש"לשמירת התשובה לשאלה"

:השלם את הקוד הבא
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number_of regular = ___
number_of_all_tickets = ___
sum_all = ___

for i in range (____________):
age = int (input ("מהו גילך"))
tickets_number = int (input("כמה כרטיסיות ברצונך לרכוש"))

if age <= __________ :
sum_all = ____________ + _______

else:
number_of_regular = number_of_regula + _____
sum_all = ____________ + _______

number_of_all_tickets = ___________ + ________

print (" הוא( נוער ורגיל)מספר הכרטיסיות הכולל שנמכר  ", _______)
print (" כרטיסיות הנוער שנמכרו הואמספר  ", _______)

print ("סכום ההכנסה הכולל ממכירת הכרטיסיות הוא ", _______)
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יישמה תכנית לימודים חדשה לתלמידי שכבה  " ט לכל"עמ"הנהלת בית הספר 

.תלמידים300המונה ', ח

הוחלט להשוות בין  , כדי לבדוק אם התכנית תרמה לשיפור בהישגי התלמידים

ובין ציוני התלמידים בסוף (gradeA)' ציוני התלמידים בסוף מחצית א

.(gradeB)' מחצית ב

לצורך הבדיקה נכתבה תכנית אשר קולטת עבור כל תלמיד את הציון שקיבל  

.'ואת הציון שקיבל במחצית ב' במחצית א

.התכנית מונה ומדפיסה את מספר התלמידים ששיפרו את ציוניהם

התכנית : "יודפס, תלמידים שיפרו את ציוניהם בבדיקה זו200-אם יותר מ

".יש לייעל את התכנית: "אחרת יודפס". מוצלחת

.השלם את ההוראות החסרות בו. לפניך קוד התכנית

.יש חשיבות למשתנים ולתפקידם בתכנית: לתשומת לבכם

.או שווה לו' גבוה מן הציון במחצית א' שיפור מוגדר רק אם הציון במחצית ב
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def Exs8 ( ):
counter = __________
for k in range (_______):

gradeA = int (input ("Enter grade A "))
gradeB = int (input ("Enter grade B "))

if gradeB >= gradeA :
counter = _________ + _______

if counter > ________ :
print ("_________________________")

else:
print ("_________________________")

Exs8 ( )
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,1היא סדרה ששני איבריה הראשונים הם י'פיבונאצסדרת 

.וכל איבר שבא לאחר מכן שווה לסכום שני האיברים שקדמו לו

(:משמאל לימין)איברים 8בת י'פיבונאצלפניך סדרת 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

first = 1:  ידוע שהאיבר הראשון בסדרה

second = 1: והאיבר השני בסדרה

?  (כלומר האיבר התשיעי)מה יהיה האיבר הבא בסדרה שבדוגמה .  א
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.האיברים הראשונים בסדרה8לפניך קוד שמדפיס את .  ב

השלם את הקטע

first = ______

second = ______

counter = 3

print ("Fibonacci item 1 is ", first)

print ("Fibonacci item 2 is ", second)

while counter <= 8:

third = ___________ + __________       

print ("Fibonacci item ", counter, " is ", ________)

first = __________

second = _____________

counter = counter + _______
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