
 
 
 
 
 
 
 
Време за работа: 1 час и 30 минути. 
Не се разрешава употребата на калкулатори и таблици. 
Към всяка задача от първа до десета са дадени 4 възможни отговора А), Б), В) и Г). От тях точно 

един е верен. В бланката за отговори под номера на всяка задача напишете буквата на верния според вас 
отговор.  

За задачи 11 и 12 в бланката за отговори напишете само получените от вас отговори, а на задача 13 
(последната задача) напишете пълното решение. 

Начин на оценяване: За верен отговор от първа до десета задача се дават по 5 точки, за грешен 
или непопълнен отговор – 0 точки. За верен отговор на задачи 11 и 12 се дават по 7 точки, за грешен или 
непопълнен отговор – 0 точки. За решението на последната задача се дават от 0 до 10 точки. 

 
 

1. задача Кое число трябва да се постави на мястото на          , че да е вярно равенството? 
 
 

 
 
 А) 7 Б) 13 В) 29 Г) 37 
 
2. задача Кое е вярно? 
 
 А) 30 ед. > 2 дес. + 10 дес.  Б) 303 <  3 стот. + 3 дес. 
 В) 33 ед. + 3 дес. >  6 дес.+ 3 ед. Г) 333 = 3 стот. + 33 дес. 
 
3. задача Няколко деца купили 63 тетрадки и известен брой моливи. Ако всяко дете е купило по 7 
тетрадки и 6 молива, колко молива общо са купили децата? 
 
 А) 56 Б) 54 В) 42 Г) 21 
 
4. задача Число, което се записва само с цифрите 0, 2, 4, 6 и 8, ще наричаме „чечетно“ число. Например 
числото 446 е „чечетно“. Колко са „чечетните“ числа, по-големи от 20 и по-малки от 208? 
 
 А) 23 Б) 25 В) 93 Г) 94 
 
5. задача В едно чекмедже има 3 жълти, 9 сини и 6 зелени тениски. Колко най-малко тениски трябва да 
извади продавачката, без да гледа, за да е сигурна, че ще извади поне по една тениска от всеки цвят? 
 
 А) 17 Б) 16 В) 13 Г) 10 
 
6. задача Ана, Диди, Жени и Лили имат по един домашен любимец – куче, коте, папагал и зайче.  

Аз нямам куче – казала Ана. 
Жени има папагал – казала Диди. 
Лили няма зайче – казала Жени. 

Какъв домашен любимец има Диди, ако и трите момичета са излъгали? 
 
 А) куче Б) коте В) папагал Г) зайче 
 
 

33 – 3 : 3 + 3 = 6 . 7  –  
 



7. задача Сашо закъснял за срещата си с Боби с 10 минути и Боби се оплакал, че го чака вече 30 минути. 
В колко часà е дошъл Боби, ако е трябвало да се срещнат в 12 ч. 30 мин. 
 
 А) В 12 ч. 10 мин. Б) В 11 ч. 50 мин. В) В 12 ч. 20 мин. Г) В 12 ч. 
 
8. задача От всички страни на парк с форма на правоъгълник е направена 
пътека с еднаква широчина, както е показано на чертежа. Ако обиколката на 
вътрешния правоъгълник е с 24 метра по-малка от обиколката на външния 
правоъгълник, намерете широчината на пътеката. 
 
 А) 3 м Б) 4 м В) 6 м Г) 8 м 
 
9. задача Бонбон, дъвка и фъстък тежат общо 9 грама, а 4 бонбона, 3 дъвки и 2 фъстъка тежат общо 28 
грама. Колко грама тежат 1 бонбон, 2 дъвки и 3 фъстъка? 
 
 А) 12 Б) 17 В) 23 Г) 27 

 
 

 
10. задача Кое кубче е отрязано от големия куб? 
 
 
 
 
 
 
 
 А)  Б)  В)  Г)  
 
 
11. задача Във всяка клетка на таблица с 2 реда и 3 колонки е написано число. 
Митко събрал числата в първия ред и числата в първата колона, а след това събрал 
двата сбора и получил 67. Силвия събрала числата във втория ред и числата във 
втората колона, а след това събрала двата сбора и получила 26. Ако сборът на 
всички числа в таблицата е 55, намерете сбора на числата в третата колона. 

 
 (Напишете отговора в бланката за отговори.) 
 
12. задача При решаване на една и съща задача трима ученици получили следните отговори: 358, 257 и 
468. Всеки от тях е получил вярно само една от цифрите на верния отговор. (Един е получил само цифрата 
на единиците, друг – само цифрата на десетиците, третият – само цифрата на стотиците.) Намерете верния 
отговор, ако той е трицифрено число. 
 
 (Напишете отговора в бланката за отговори.) 
 
13. задача Във футболен и волейболен клуб членуват общо 92 ученици. Някои от учениците са членове и 
на двата клуба.  

а) Колко са членовете на волейболния клуб, ако във футболния клуб има 63 ученици, а 7 пъти по-
малко ученици членуват и в двата клуба? 

б) Колко са членовете на волейболния клуб, ако 20 ученици членуват и в двата клуба, а учениците, 
които са само във футболния клуб са 7 пъти повече от тези, които са само във волейболния клуб. 

   

   

 


