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Математическо състезание “Математикознайко”
за ІV клас – 02.06.2007 год.

Указания:Време за работа 120 минути. Не се разрешава използването на
калкулатори.

 Задачите от 1 до 8 са с избираем отговор, като само един от предложените
четири е верен. Буквата, която сочи верния отговор оградете със син химикал върху
работната карта, след като се убедите, че сте намерили верния според вас отговор .

Всяка задача от 1 до 8 се оценява с 1 точка.

Задача 1: Разликата между най-голямото трицифрено число, записано с
различни цифри и най-малкото двуцифрено число, записано с еднакви цифри е:

а/ 967; б/ 988; в/ 989; г/ 976.

Задача 2: Стойността на израза    27 + ( 426 – 126 : 3 ) : 4   е:
а/ 52; б/ 42; в/ 123; г/ 113.

Задача 3: Велосипедист изминава 100 км за 5 часа с постоянна скорост. Колко
километра ще измине велосипедистът за 6 часа, ако увеличи скоростта си с 5 км в час?

а/ 120 км; б/ 150 км; в/ 115 км; г/ 90 км.

Задача 4: Сборът на най-големите 6 нечетни двуцифрени числа е равен на
обиколката на квадрат. Дължината на страната на квадрата е:

а/ 141; б/ 564; в/ 188; г/  94.

Задача 5: Учебните часове започват в 7 ч и 30 мин и завършват в 13 ч и 15 мин.
Учебният ден е дълъг:
а/ 5ч и 45мин; б/ 6 ч и 15 мин; в/ 5 ч и 15 мин; г/   6 ч и 45 мин.

Задача 6: Посочете онази стойност на Х, за която равенството (901-298):X=67 е
вярно:

а/ 7; б/ 10; в/ 8; г/  9.

Задача 7: Около сграда с правоъгълна основа, дължината на която е 26м, а
ширината 15м, е поставена ограда на 5м. Намерете лицето на двора.
а/ 620 кв. м; б/ 510 кв. м; в/ 390 кв. м; г/  900 кв. м.

Задача 8:
Когато бащата на Мая е бил на 32 години, тя била на 10 години. Сега бащата е

три пъти по-възрастен от Мая. Мая сега е на :
а/ 14 г.; б/ 22 г.; в/ 11 г.; г/  10 г.



Указания: Решете задачите от 9 до 12 и отговора попълнете на мястото за
отговор върху работната карта без да записвате обяснение.

Всяка задача от 9 до 12 се оценява с 2 точки.

Задача 9: Една мишка е родила 10 мишлета, като женските били с 2 повече от
мъжките. След три месеца всяко женско мишле родило по 10 мишлета, като женските
отново били с 2 повече от мъжките. Колко са всички мишки в семейството?

Задача 10: По колко различни начина могат да седнат Асен, Борис, Силвия и
Диана на четири последователни стола?

Задача 11: На три дръвчета кацнали 48 врабчета. Когато от първото дърво
прелетели на второто 9 врабчета, а от второто прелетели на третото 7 врабчета, на трите
дръвчета врабчетата станали по равно. По колко врабчета е имало първоначално на
всяко дръвче?

Задача 12: Квадрат е разрязан на четири
правоъгълника чрез прави, перпендикулярни на
страните му по показания начин. Обиколките на
правоъгълниците А и В са съответно 8 см и 12 см.
Намерете страната на квадрата

А

В

Задачи на Математикознайко:

Указания: Решенията на задачите от 13 до 14 запишете подробно върху
работната карта на мястото за решения на задачите на Математикознайко.

Всяка от задачите от 13 до 14 се оценява с 4 точки.



Задача 13: С колко сбора на всички трицифрени нечетни числа е по-голям от
сбора на всички трицифрени четни числа?

Задача 14: Шест деца изяждат 6 ябълки за 6 мин. Колко деца ще изядат 80
ябълки за 48 мин?

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!


