
ОСНОВНОУЧИЛИЩЕ   „КНЯЗАЛЕКСАНДЪРI” 

гр. ПЛОВДИВ 

МАТЕМАТИЧЕСКОСЪСТЕЗАНИЕ–29.04.2018г. 

 

 

Име:............................................................................................................... 

Училище:...................................................................................................... 

Указания: 

 Време за работа 2 астрономически часа.  

 Напишете подробно решение на всяка задача.  

 Забранява се ползване на калкулатор. 

 Чертежите за само за илюстрация и не са в действителни 

размери. 

 

1 Задача Пресметнете по рационален начин: 

/6 т./ A=(990 + 99) : 99 + (990 . 99) : 99  

/6 т./ В=(2 018 + 18 862) : (2 018 - 2 014 + 2 010 – 2 006 + 2 002 – 1 998) : 12 – 12 . 12 

/9 т./ 2 Задача Намерете разликата, ако умаляемото е четирицифрено число, хилядите на което са 

с три повече от стотиците, стотиците са с три повече от десетиците и десетиците са с 3 повече от 

единиците, а умалителят е частното на числата 13 390 и 13. 

3. Задача   /10 т./ А) Намерете неизвестното число:   ((25 532 – 100 . х) : 19 - 19) . 2 = 2018 

        /8 т./ Б)Намерете неизвестното число:   3 735 : 9 + 81 : (4 . 18 – 9 . х) = 212 . 2 

        /5 т./ В) Сумата на две естествени числа е 46. Ако едното от тях увеличим два пъти, а 

другото не го променяме, сумата ще стане 64. Намерете числата.   

        /4т./ Г) Намерете числото, 

което при деление с 18 дава частно 12 и 

възможно най-голям остатък. 

4. Задача   

 /10 т./ А) Лицето на квадрата ABCD е 100 

кв.см. Обиколката на правоъгълника 

MNPQ е равна на обиколката на квадрата. 

Ако ширината на правоъгълника е с 12 см 

по-малка от дължината, намерете страните 

на MNPQ;   

/4 т./ Б) Намерете лицето на фигурата образувана от квадрата и правоъгълника, ако общата им 

част е квадрат със страна 3 см; 

/7 т./ В) Намерете обиколката на фигурата AFMNRPECDA, ако знаем, че триъгълник NRP е 

равнобедрен и едната му страна е с 1 см по-голяма от другата. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Задача  Отвлякла ламята невястата на юнак Здравко. 

Тръгнал той да я спасява, а на среща му мъдрият бухал. 

 – Защо си тъй угрижен, юначе?  

Юнакът му разказал за своята мъка. Тогава мъдрият бухал рекъл:  

-За да освободиш невястата си, аз ще ти помогна. Разгадай двете загадки!  

 

/6 т./ Загадка 1: Лети ято стоножки и триглави лами. Общо главите в ятото са 28, а краката 208. 

Всяка стоножка има една глава. Колко крака има триглавата ламя? 

/5 т./ Загадка 2: Разстоянието от тъмна гора до замък е 36 км. Едновременно от гората към 

замъка тръгнали момък и змей. Змеят изминавал за един час 12 км, а момъка с 4 км по-малко. На 

какво разстояние от замъка ще бъде момъкът, когато змеят пристигне в замъка?  

Помогнете на юнака да спаси невястата си.  

Открийте отговорите на загадките и ги запишете в ключа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ТИ УСПЕХ ! 


