
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”- СИЛИСТРА
ул. “Петър Вичев” №1, тел./факс: 820 553, E-mail: paisii.oisy.org

Математическо състезание “Математикознайко”
за ІV клас – 02.06.2008 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-малкото четирицифрено число, записано с
еднакви цифри и най-голямото трицифрено число, записано с различни цифри е:

а/ 2 098; б/ 124; в/ 322; г/ 112.

Задача 2: Стойността на израза    205 . ( 108 – 96 : 2 )   е:
а/  1 025; б/ 1 230; в/ 12 300; г/ 22 092.

Задача 3: За рибките в пет аквариума платили 15 155 лв. Колко лева  ще платят
за рибките в 7 такива аквариума?

а/ 21 217; б/ 2 317; в/ 10 825; г/ 1 825.

            Задача 4: Зеленчукова  градина  е  с  форма  на  правоъгълник. Площта   20 425
кв.м., а едната и страна е 95 м.. Колко  метра  мрежа  е  необходима  за  ограждането на
тази градина?

а/ 190; б/ 310; в/ 430; г/  620.

Задача 5: Един футболен мач започнал в 19 ч. и 20 мин. Първото полувреме
продължило 47 мин., второто – 48 мин., а почивката – 10 мин.. В колко часа е завършил
мачът?
а/ 20 ч и 55мин; б/ 21 ч и 5 мин; в/ 21 ч и 15 мин; г/ 21 ч и 25 мин.

Задача 6:  Посочете     онази     стойност     на     Х,     за     която      равенството
32 602 – Х = 714 : 7 е вярно:

а/ 32 490; б/ 32 590; в/ 31 600; г/ 32 500.

Задача 7: В   един  от   складовете  на   зеленчукова  борса  доставили  6 т  960 кг
картофи,  които  са  12  пъти  повече  от  доставените  домати.  Продали   четвъртинката
от доматите. Колко килограма домати са останали?
а/  435 кг; б/ 145 кг; в/ 670 кг; г/  580 кг.

Задача 8:  Иван е по-висок от Петър, който пък е по-висок от Мария. Лили е по-
висока от Петър,  Соня е по-ниска от Иван и по-висока от Лили.  Кой е третия по
височина?
а/ Иван б/ Соня в/ Лили     г/ Петър



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: Един учебник и една тетрадка струват 24  лв.  Учебникът струва с 14
лв. повече от тетрадката. Колко струват 10 тетрадки?

Задача 10: В един месец три недели са на четни дати. В какъв ден от седмицата
се пада 26-ти от този месец?

Задача 11: Четвъртокласниците в едно училище са 70.  От тях на школа по
математика ходят 42 ученика, на спортни танци – 24 ученика, а 13 ученика и на двете
места. Колко ученици не ходят нито на школа по математика, нито на спортни танци?

Задача 12: Правоъгълник    има   страни  36  см  и  26  см.  От него  изрязали
квадрат с  възможно  най-голяма  страна /цяло число в см /. От  останалата  част  на
правоъгълника направили същото разрязване и т.н. Намерете броя на разрязванията?

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: Разполагаме с 5 еднакви по големина ябълки и 3 еднакви по
големина круши.  На едното блюдо на везните са поставени 4  ябълки и 1  круша,  а на
другото блюдо 2 круши и 1 ябълка, при което везните са в равновесие. По колко тежи 1
ябълка и 1 круша, ако общото тегло на всички плодове е 700 г ?

Задача 14: Да се намери последната цифра на сбора:
1 + 1.2 + 1.2.3 + 1.2.3.4 + ..........+ 1.2.3.4. .......... .2008

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!


