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Регионално управление на образованието - Силистра 
Основно училище „Отец Паисий” – Силистра 

 

            
     ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ  

 

„ИСКАМ ДА ЗНАМ И ДА МОГА”  - 16.12.2017 
 

ТЕМА:  РОБОТИ 

 

Здравей! 
 

Приятно ни е,  че си участник в шестото областно състезание „Искам да 

знам и да мога”! 

Подготвили сме за теб 8 интересни задачи. Прочети внимателно условието 

на всяка от тях и ги реши ! 

 
УСПЕХ! 

 
 

      Какво си представяш като чуеш думата “роботи“? ... 

      За някои хора те са помощници, за други са приятели, за трети са герои от 

фантастичен филм. Но има и хора, които се притесняват, че след време роботите 

ще станат то-о-олкова умни и ще изместят хората!  

             Как изглежда светът на роботите днес? 

 

 

Задача 1.  Забравихме! Кога ли са се появили роботите?  
 

 Преди 900 години арабският учен Ал-Джазари построява първите практични 

автоматични машини – кухненски уреди, музикални инструменти, които се 

задвижват с вода. 
 

А/ Като използваш информацията, изчисли в коя година са създадени първите роботи?  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Определи в кой век е годината, в коята са създадени първите роботи? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Б/ В последните години броят на роботите достига до 2 034 милиона. Най-големите 

производители на роботи са страните от континента Азия. 

 

 Като използваш данните от диаграмата: 
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 Определи  през коя година са произведени най-малък брой роботи. Запиши. 

 

              ___________________________________________________________________________________ 

 

               

                Допълни изречението с подходяща дума: 

 

                  В последните години броят на произведените роботи непрекъснато ________________.  

 

 

            Задача 2. Знаеш ли че ...  Думата „робот“ произлиза от чешката дума „робота“, която 

означава тежък, робски труд. Тя е използвана за първи път от писателя  Карел Чапек през 1920 година 

за неговите герои. Днес в много книги и филми герои са роботите. 

 

А/ Оцвети роботчето, в което са записани сродни думи. 

                                 

 

 

 

 

 
                    
                   

                   робот                                                                      път 

              роботът                                                                  пътник  

              роботи                                                                    пътека 

                   робство                                                                   пътешествие    
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Б/  Прочети текста. 

Състезанието на роботите 
 

Скръцко беше робот чистач. Той обичаше работата си и в мраз, и в пек 

беше на открито, метеше улиците и съвсем се беше разнебитил. Но въпреки 

окаяното си състояние, от все сърце искаше да спечели обиколката на Ботсвил. 

Роботът победител щеше да получи полиране от главата до петите и нов чип с 

памет. 

Скръцко обаче не се осмеляваше да се запише за участие. Беше толкова 

ръждясал, толкова разбит и бавен, че не беше сигурен ще завърши ли състезанието. Седеше и 

се окайваше, когато край него профуча лъскав робот. 

- Хей! Махни се от пътя ми, ръждясал боклук! 

Грамадан беше най-големият и най-злият робот в града. Всички бяха сигурни, че той ще 

е победителят в голямото състезание. 

 

   Редактирай правописната грешка и като използваш текста, допълни обявата. 

 

 

 

                                         

                                                 УБИКОЛКА НА БОТСВИЛ 

 

    

 У Т Р Е  

    

 

                     НАГРАДА: ______________________________________ 

                    ___________________________________________________ 

                    ____________________________________________________ 

 

 

               В цветните полета запиши имената на героите. 

               Кои от  думите описват героите? Свържи.  

 

 ръждясал  

 голям  

 лъскав  

 разбит  

 бавен  

 работлив  

 самонадеян  

 зъл  

 нерешителен  
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          Задача 3.    За учените  най-голямото предизвикателство е да създадат роботи, които 

приличат на хората. Да ходят изправени, да движат вежди, очи, уста, да се 

усмихват, да имат чувства. Роботът Кисмет е един от малкото, който може да 

изразява страх, щастие, изненада и други. 

 

А/ От следващата задача ще разбереш имена и на други роботи, които приличат на хората. Но 

при програмирането и учените допускат грешки.  
 

Реши задачата: 
 

Роботите Асимо, Пекбот, Кисмет и Роувър са едни от малкото машини, които могат да 

променят изражението на лицата си. Те движат устата, клепачите, веждите и очите си. При 

програмирането им допуснали грешка и всеки от тях движел само една част от лицето си. 

Роувър и Асимо спрели да движат устата и клепачите си. Пекбот не движел устата си. Роувър 

не движел и веждите си. Коя част от лицето си движел всеки от роботите? 

  

Кисмет     

     

Роувър     

     

  движи   

     

Асимо     

     

Пекбот     

 

 

Б/  И емотиконите изразяват чувства!  

Зад емотиконите в следващата задача са скрити числа. Открий и запиши числата на 

определените за това места. 
 

 

 
+ 

 
= 13    

 =  

 
X 

 
= 42 

      

 
- 

 
= 1 

   
 

= 
 

 

Задача 4.    А/  В час по предприемачество учителката разделила учениците на 2 групи. На 

всяка група предоставила еднакви по размер части за сглобяване на робот, като едната група 

получила метални части, а втората – дървени.  

След изпълнението на поставената задача тя им разказала за роботите –                 

спасители, които гасят пожари, търсят оцелели след природни бедствия и 

обезвреждат бомби.   
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Един от тези роботи е Пекбот, който Ви е подготвил и следващите въпроси.               

Запишете отговорите. 

 

               Кой от двата робота има по-голяма маса? ___________________________________________ 

 

 

                 Както разбрахте, аз съм един от роботите – спасители. Кой от материалите, използван 

от учениците за сглобяване на роботите, е подходящ за производството ми и защо? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

             А ти какво трябва да направиш при земетресение, ако си в учебен час? Запиши. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Б/  Хората използват роботи за изследване на труднодостъпни  и опасни места. 

 
 

 

  

   

    

     

      

       

        

         

 

Специален робот Гиза 1 изследва тайна 

шахта в Хеопсовата пирамида. В шахтата 

открива златна пирамида. Тя е построена от 

златни плочи, като в основата ѝ плочите са 

девет, а на върха ѝ е една. Колко сантиметра е 

височината на стената на пирамидата, ако 

височината на една златна плоча е 10 см ? 

 

Решение: 
 

     ________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

                                                                                       

Задача 5.  А/  Прочети текста: 
 

Роботи –водолази 
 

     Много от роботите се трудят под вода.  

     Спускат се на дълбочини, непоносими за хората. Остават под вода в 

продължение на няколко дни, изминават стотици километри, за да 

изследват подводния живот и чистотата на морската  вода. 

          Роботът Дийп Дроне се потапя на дъното на океана и помага за изваждането на останките 

от катастрофирали самолети и отдавна потънали кораби. Той стига до дълбочини 40 пъти по-

големи от тези, на които могат да се спуснат незащитените водолази. 

 

Текстът  „Роботи-водолази“ е : 

а) художествен; 

б) нехудожествен. 
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Превърни второто изречение от текста във въпросително. Запиши. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

        Б/  Водата е жизнено важна за човека. Много от роботите се занимават с 

изследване на водата и количествата на валежите. Но най-важната им задача е да не 

позволят да бъде нарушен кръговратът на водата, защото тогава ще бъде застрашен 

животът на планетата Земя.   

Във водните капки са записани думи. Кои от тях ще използваш, за да опишеш кръговрата 

на водата. Запиши ги.                                                              
                                                                                 

 

    охлаждане  

                                                                                   топене 

                                          изпарение                                                                  замръзване 

                                                                             

      втечняване                                                                       кипене 

 

                                                  горене                                                          разтваряне                  

                                                                                                                            
 

          _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________ 

 

Задача 6.                                                  

                                            Някои роботи приличат на животни, за да направят дадена изложба по-

забавна  или да се създадат анимационни модели за някой филм.  
                          

 

 Довърши дизайна на робота – заек, който художникът е започнал. 
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          Задача 7.  На училищно състезание по роботика на участващите отбори поставили две 

задачи. Ти ще се справиш ли с тях? 

 

                           A/ За европредседателството на България ученици програмирали роботи, които 

да подаряват на гостите по една роза. Роботите подарили 432 червени рози, които 

са с 250 повече от жълтите. Колко гости са пристигнали? 

 

Решение: 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Б/  Програмирай роботчето Пчеличка да открие най-краткия път до Панагюрското 

съкровище в мрежата. Пчеличката може да се движи само напред, назад, наляво и надясно. С 

всеки ход тя преминава едно квадратче. Пътят ѝ започва от квадратчето, указано със синята 

стрелка. 

 

Пътя опишете по начина, показан в примера. 
 

Пример:  1 напред, 2 наляво, 1 назад, 1 надясно ...... 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 8.   Днес научи много за роботите! В бъдеще те ще бъдат навсякъде около нас. 

Ти как ще се чувстваш сред тях? Защо ? Напиши. 

 

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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