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УСТРЕМ И ВОЛЯ  

 
Бъдете все така устремени, упорити и трудолюбиви. Светът има нужда от Вас! 

 

Лятото на 2020 година ще се запомни с един от малкото проведени математически финали 

– лазурният бряг на Несебър отново, за 7-ми път, посрещна младите български таланти - 

690 участници от 55 български града се състезаваха в 9-те възрастови групи: от 1 до 8 клас 

и група 9 - 12-ти клас. 

Още 930 математици от 18 държави се състезаваха в родните си страни: Австралия, 

Азербайджан, Афганистан, Виетнам, Естония, Казахстан, Киргизстан, Северна 

Македония, Малта, Нигерия, Русия, Румъния, Словения, Тайван, Турция, Узбекистан, 

Украйна и Филипините. 

Церемонията по награждаването откри световно известният български учен 93-годишният 

проф. Минко Балкански, специално пристигнал за финала на „Математика без граници“ от 

Париж. Той поздрави математиците и учителите им, че се занимават със сериозна наука и 

им сподели, че успехите се постигат с много труд и постоянство. В Градината на розите, 

създадена през 2019 година в двора на училището в Несебър от 16 –те страни участнички 

във финал 2019 г., професорът засади и своя ароматен храст. 

Проф. Балкански награди победителите със своята книга „Устрем и воля“ . 

С устрем и воля е съпътстван пътят към знанието. 

Устрем и воля притежавате и Вие, членовете на клуб „Математически таланти“, автори на 

задачите от тази книжка. 

Но освен устремени и волеви, Вие забелязвате и хората, които са част от Вашия устрем … 

и благодарите. 

„Благодарна съм на мама за това, че ме мотивира да заобичам математиката“ -  

споделя Габриела от гр. София. 

„Благодарна съм на родителите си за това, че много ме обичат и винаги ме подкрепят“ – 

споделя Симона от гр. Пловдив. 

 

„С упоритост, постоянство и много труд може да се постигне всичко. Понякога 

пътят не е прав, но като си знаеш целта, успяваш“, ни учи проф. Балкански. 

 

Нека нашето пожелание към Вас бъде „Бъдете все така устремени, упорити и 

трудолюбиви. Светът има нужда от Вас!“ 
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Гр. Несебър, 17 август 2020 г.  Проф. Минко Балкански с победителите в 

Математика без граници  
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ЗАДАЧИ ОТ ВТОРОКЛАСНИЦИ  

 

 

Казвам се Владимир Андонов 

Донев и съм от гр. Шумен. Досега 

съм спечелил много награди и 

медали от състезания по 

математика. 

Едни от най-ценните ми призове са 

от AIMO, HKIMO, „Математика без 

граници“, Клуб „Математически 

таланти“. 

Благодаря на организаторите за 

възможността да напиша мои 

авторски задачи по темите от клуба. 

Бих се радвал моето име да бъде 

изписано под заглавието на Вашия 

сборник.  

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. Влади написал числата от 0 до 18. Колко пъти е записал цифрата 1? 

 

Задача 2. Мария има бяла и синя блуза, жълт, червен и розов панталон. По колко начина 

можем да съчетаем различни на цвят риза и панталон? 

 

Задача 3. Догодина сборът от годините на Мария и Влади ще е 19. Какъв е сборът от 

годините им сега? 
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Казвам се Георги Вълчев и съм от 

гр. Пловдив. Досега съм спечелил 

много награди от състезания по 

математика. 

Най-ценните ми награди са златният 

медал  от WMI и златният медал от 

HKIMO. 

 

Благодарен съм на моите родители и 

учителите ми за това, че откриха пред 

мен чудния свят на математиката. 

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 4. Георги написал последователно числата от 1 до □. 

За записването им използвал 15 цифри 1. Кое е най-голямото число, което може да се 

постави вместо □. 

 

Задача 5. Иван прави един разрез на хартиена лента за 3 секунди. За колко секунди ще 

нареже хартиена лента на 5 части? 

 

Задача 6. В един блок живеят мъже, жени и деца. Мъжете и децата са общо 20, мъжете и 

жените са общо 23, а децата и жените са общо 25. Колко са мъжете, жените и децата 

поотделно? 
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Казвам се Ивет Миленова Парашкевова 

и съм от гр. Русе. Досега съм спечелила  

много награди от състезания по 

математика. 

Най-ценната ми е наградата: купата от 

„Математически таланти“ Лято 2020, 

както и златните медали от финалите на 

Thailand International Mathematical 

Olympiad 2020, Hong Kong International 

Mathematical Olympiad 2020 и Big Bay Bei 

International Mathematical Olympiad 2020 

Благодарна съм на мама, на г-жа Радева и 

на моя приятел Ники Радев за това, че 

математиката ми е най-добра приятелка. 

 
МОИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 7. Записах последователно числата от 5 до □. За записването им използвах 16 

цифри 5. Кое е най голямото число, което можем да поставим вместо □? 

Задача 8. В една ферма има 28 крави и кокошки, 35 кокошки и овце и 27 овце и крави. 

Колко крави, кокошки и овце има във фермата? 

Задача 9. Катеричките Мими и Моли имали 6 ореха. Всяка имала поне по 2 ореха. Моли 

имала повече орехи от Мими. Колко ореха може да е имала Мими? 
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Казвам се Лъчезар Томов и съм от 

гр. Бургас. Досега съм спечелил 

над 40 награди от състезания по 

математика. 

Всички медали и купи са ми ценни. 

Благодарен съм на всички от 

семейството ми за това, че са ме 

научили да решавам задачи. 

 

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 10. Под всяка фигурка се крие число. Числата под еднаквите фигурки са едни и 

същи. Кое число е заменено с триъгълника? 

□ + □ = 2 

★ + ★ = 4 

★ + □ +  □ = Δ 

 

Задача 11. Стоян е написал числата от 0 до 19. Колко пъти е записал цифрата 5? 

 

Задача 12. Пет отсечки имат десет края. Две от тях разчупили на две. Колко края имат 

всички отсечки? 

 
Лъчезар Томов – шампион на 7-ия финал на Математика без граници,  

17 август 2020 г., Несебър 
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Казвам се Симона Маринова и  съм от 

гр. Пловдив. Досега съм спечелила 22 

награди от състезания по математика. 

Най-ценните ми награди са златният 

медал от 7-ия финал на международния 

турнир „Математика без граници” и 

златната купа от финала на 

„Математически таланти“ 2020. 

Благодарна съм на родителите си за това, 

че много ме обичат и винаги ме 

подкрепят.  

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 13. Сборът от годините на Тео и Ани преди 2 години е бил 5. Какъв ще е сборът от 

годините им след 2 години? 

 

Задача 14. Колко от числата 0, 1, 2, 3, 4, и 5 могат да се поставят в , така че да е вярно 

 +3 < 8 ? 

 

Задача 15. Стълб е висок 30 м. Мравка се изкачва през деня 6 м нагоре, а през нощта 

слиза 3 м надолу. За колко дни мравката ще стигне до върха на стълба? 
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ЗАДАЧИ ОТ ТРЕТОКЛАСНИЦИ 

 

 

 

Казвам се Габриела Михова и  съм от 

гр. София.  

Досега съм спечелила 1 купа, 21 медала и 

24 грамоти от национални и 

международни състезания по 

математика.  

Благодарна съм на мама за това, че ме 

мотивира да заобичам математиката. 

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 16. В един клас има 22-ма ученици. На тест по математика те получили различни 

оценки без двойка. Колко най-малко ученици са получили оценка 4? 

 

Задача 17. Нека ,, са  различни естествени числа и 

15 - (   +  ) = 5; 

 +  = 3; 

 +  +  = 11 

Пресметнете ,  и . 
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Казвам се Константин Червинский  и съм от гр. 
Русе. Досега съм спечелил много награди от 
състезания по-математика. 
Най-ценните ми са златният медал от Коледното 
Състезание 2019 -2020 (с 50 точки от 50 
възможни), златният медал от Математика без 
граници – зима 2020 (с 40 от 40 възможни точки), 
второто място в Математически таланти - лято 
2020. 
Благодарен съм на моите ментори брат ми Ян 
Червинский и мама! 
Затова, че ме учат да разбера важността на 
Математическата наука в моя живот!  
И ме учат да печеля с помощта на прилагането на 
знанията си на практика! 
Голяма благодарност и на организаторите на тези 
състезания за положения от тях труд в 
организцията!!! 
Пожелаваме само успехи в работата!  
Пожелавам прекрасно настроение и Ентусиазъм! 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

Задача 18. Кутия със сок тежи 350 грама. Празната кутия тежи 30 грама. Колко тежи 
половината от сока? 
Задача 19. Ученици от първи клас са строени в 5 редици с по 7 деца във всяка редица. 
Иван, ученик от 1 клас, преброил, че зад себе си има 3 редици. Колко деца има пред Иван? 
Задача 20. Охлюв трябва да измине 100 метра. За 1 час изминава по 10 м. За колко часа 
охлювът ще измине цялото разстояние? 
Задача 21. Трябва да нарежем тръба на 5 части, като едно разрязване отнема 3 минути, а 
между отделните разрязвания има почивка от 1 минута. Колко минути ще ни отнеме да 
резрежем цялата тръба? 
Задача 22. Иван и Анита имат общо 50 бонбона. Анита има с 10 бонбона повече от Иван. 
Колко бонбона има Анита? 
Задача 23. Пресметнете A + B + C, ако 81 + 𝐴𝐴𝐴𝐴���� = 93 и 81 + 1𝐶𝐶���� =100. 
 

 
12 

 



 

 

 

 

Казвам се Мартин Митрев и съм от гр. Ямбол. 

Досега съм спечелил много награди от състезания по 

математика. 

Най-ценните ми награди са златен медал и купа от 

Математика без граници – финал 2020г.; Златен медал 

от SASMO 2020; Бронзов медал от AIMO 2020 и 

бронзов медал от WMI 2020. 

Благодарен съм на Фондация „Миню Балкански“, с. 

Оряховица, за възможността да получа много нови 

знания в областта на математика. 

 

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 24. В училищния двор играели деца, облечени с тениски с номера от 1 до 5 

включително. Директорът погледнал през прозореца и казал „На двора има повече от 20 

деца“. Дежурният учител казал „Според мен са по-малко от 22“. И двамата били прави. 

Внезапно завалял дъжд. Всички деца бързо се прибрали в училището през някой от 4-те 

входа. Вярно ли е, че през някой от входовете на училището са преминали поне 2 деца с 

еднакви номера на тениските? 

 

Задача 25. В един парк дължината на всяка алея била цяло число метри. Всички алеи били 

над 100 метра, а най-късата не била повече от 105 метра. Точно на нея децата от един клас 

решили да посадят дръвчета, като оставят равни разстояния между тях. Учениците в класа 

били повече от 21 и всеки трябвало да посади едно дръвче в алеята. Засадили едната 

страна на алеята, като оставяли по 8 метра разстояние между дръвчетата. Започнали 

другата страна, като спазвали същото разстояние, но след като посадили третото дърво 

разбрали, че ако продължават така, дърветата няма да им стигнат. Затова решили, като 

посаждат останалите дръвчета, да оставят по-голямо разстояние между тях. Колко са 

учениците в класа? 
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Задача 26. Дадено е числото 2020. Двама играчи се редуват да добавят по две цифри на 

ход, отпред, отзад или една цифра отпред и една цифра отзад към полученото число, 

докато то стане 30-цифрено. Първият играч печели, ако полученото число се дели на 

сумата от годините на двамата играчи. Вторият играч печели във всички останали случаи. 

/Играчите са на възраст под 50 години/ 

 Има ли печеливша стратегия и за кого от играчите е тя? 

 

 

 
 

Победителите в 7-ия финал на Математика без граници, 17 август 2020 г., Несебър: 

2- ри от ляво надясно е Мартин Митрев, гр. Ямбол. 
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Казвам се Никола Иванов и  съм от гр. Божурище. 

Досега съм спечелил много награди от състезания 

по математика. 

Най-ценната ми е наградата от финала на 

Математика без граници през 2020 г. 

Благодарен съм на семейството ми за това, че винаги 

ме подкрепя. 

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 27. Поставете числата: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 24 в  , така че да са верни четирите 

равенства по посока на часовниковата стрелка. Кое число е в  срещу стрелката? 

 
Задача 28. Има 32 монети на масата. Двама играчи играят следната игра: те могат да 

взимат от 1 до 5 монети на ход. Губи този, който не може да направи ход. Кой е 

възможният победител? 

 

Задача 29. Намерете двуцифреното число по-малко от 50, което е 3 пъти по-голямо от 

произведението на цифрите си? 
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Казвам се Никола Янакиев и съм от гр. 

Благоевград. Досега съм спечелил много 

награди от състезания по математика. 

Най-ценната ми награда е сребърният 

медал от AIMO 2020. 

Благодарен съм на семейството ми и 

учителите ми за това, че ме подкрепят и 

вярват в мен. 

. 

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

Задача 30. На маса има две купчинки – една с 90 монети и друга с 50 монети. Двама 

играят следната игра: всеки на ход може да взима най-много 50 монети. На всеки ход 

може да се взима само от едната купчинка. Който вземе последен монети, печели играта. 

Как трябва да играе първият играч, за да е сигурен, че ще спечели? 

Задача 31. За детска градина закупили общо 42 маркера, химикала и молива на обща 

стойност 45 лв. Маркерът струва 2 лв, химикалът - 1 лв, а моливът - 50 стотинки. По колко 

броя има от всеки един вид? 

Задача 32. Фигурата се състои от 36 еднакви квадрата. Трябва да я разделим на еднакви 

фигури, съставени от 6 квадрата. Колко най-много такива фигури без застъпване можем да 

поберем? 
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Казвам се Ния Казакова и  съм от гр. 

Стара Загора. Досега съм спечелила 

много награди от състезания по 

математика. 

Най-ценната ми наградата е тази от Asia 

Open: First runner-up за втори клас. 

  

Благодарна съм на г-н Любенов и г-жа 

Янчева от Академията по математика и 

компютърни науки за знанията и 

уменията, които ми дават, както и на 

семейството ми за това, че ме 

подкрепя винаги. 

 

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 33. Пресметнете a, b, c и d, ако 

�

𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 = 16
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑑𝑑 = 14
𝑎𝑎 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 11
𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 19

 

 

Задача 34. В зоомагазин има общо 21 птици, котки и кучета. Краката им са общо 60. 

Колко са птиците? 

 

Задача 35. Едноцифреното число 5 се записва с цифрата 5. Произведението на няколко 

равни на 5 множители винаги има за цифра на единиците цифрата 5, без значение от броя 

на множителите.  

5⟹ 5.5�
2

= 25; 5.5.5�
3

= 625; 5.5.5.5���
4

= 3125; 5.5.5.5.5�����
5

= 15625; … . 

Колко са всички едноцифрени числа, които са като числото 5? 
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ЗАДАЧИ ОТ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ И ПЕТОКЛАСНИЦИ 

 

 

Казвам се Бижо Бижев и съм от гр. 

София. Досега съм спечелил много 

награди от състезания по математика. 

Най-ценна ми е бронзовата купа от 

Математика без граници на финалния 

кръг. 

Благодарен съм на майка ми и учителите 

ми за това, че ме подготвиха за 

математическите олимпиади. 

 

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 36. Кое е най-малкото трицифрено число, което се дели на 2, 3, 6 и 8? 

 

Задача 37. Колко кв. см е лицето на квадрат, чиято страна е равна на най-дългата страна 

на правоъгълен триъгълник, чиито други две страни са 6 см и 8 см? 

 

Задача 38. Ако сборът на 8 естествени числа е 13, то колко е произведението им? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 



  

Казвам се Красимир Найденов и  съм от 

гр. София. Досега съм спечелил много 

награди от състезания по-математика. 

Най-ценната ми е наградата от 

„Математика без граници“ и отличието 

шампион в състезанието „Математически 

таланти“. 

Благодарен съм на организаторите на 

клуба за това, че са ме научили да 

решавам трудните задачи.  

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача  39. Колко сантиметра е обиколката на фигурата, ако лицето на най-големия 

квадрат от нея е 81 квадратни сантиметра?  

 

Задача 40. Кое е това число, което е равно на сбора на 55 десетици и 105 единици? 

 

Задача 41. Лицето на оцветената в черно фигура е 245 квадратни сантиметра. Колко 

сантиметра е обиколката и? 

 

 

 

19 
 



 
 

Казвам се Мария Андонова Донева и съм от 

гр. Шумен. Досега съм спечелила много 

награди, медали и купи от национални и 

междунарони състезания по математика. 

Най-ценните ми награди са от AIMO, SASMO, 

HKIMO, Математика без граници и клуб 

„Математически таланти“. 

Благодарна съм на г-жа Звездалина Ганчева за 

това, че ми показа колко е приятно и 

увлекателно да решавам задачи по математика. 

Също така благодаря и на организаторите на 

клуб „Математически таланти“. 

Бих искала моето име да бъде изписано във 

Вашият сборник. 

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

Задача 42. Преско си купи шоколад. Вечерта, щом той заспа, сестра му взе един цял ред 6 

блокчета от шоколада, без той да разбере. Сутринта той ѝ даде 1 ред с 6 блокчета, а на 

брат си 1 ред с 8 блокчета шоколад. Колко блокчета е имал шоколада в началото? 

 

Задача  43. Любимото число на Люба е числото, на което завършва сборът на този израз: 

1+11+111+1111+…+ 1111111111. Кое е любимото число на Люба? 

 

Задача 44. Квадрат е разделен на 25 еднакви квадрата. Лицето на оцветената фигура е 441 

см2. Колко сантиметра е обиколката на големият квадрат? 

 

 

 

 

Задача 45. В чекмедже има 7 чифта зелени обувки и 5 чифта розови обувки. Колко най-

малко обувки трябва да извадим на случаен принцип, за да сме сигурни, че ще има по 

един чифт от всеки цвят (дясна и лява обувка)? 
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Казвам се Марияна 

Димитрова и съм от гр. 

Сливен.  

Досега съм спечелила много 

награди от състезания по-

математика. 

Най-ценната ми е купата от 

финала на Клуб 

„Математически Таланти“. 

Благодарна съм на учителите 

от клуб „Математически 

Таланти“ и Фондация „Миню 

Балкански“ за това, че ме 

подготвят за трудни 

състезания. 

 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

Задача 46. Даден е куб с ръб естествено число в сантиметри. Лицето на една стена не е 

по-голямо от  12 𝑐𝑐𝑐𝑐2. Колко са възможните стойности, в кубически сантиметри, на обема 

на тази фигура? 

 

Задача 47. Колко са точните квадрати, по-малки от 100, които могат да се представят като 

произведение на два точни квадрата по два различни начина? 
С числото 1729 е свързана следната история: Британският математик Харди решил да посети индийския си 

колега Сриниваса Рамануджан, докато Рамануджан бил в болница. Харди разказва: Спомням си, че веднъж 

отидох да го видя, когато бе болен в Пътни (югозападен квартал на Лондон). Бях взел такси с номер 1729 и 

отбелязах, че числото ми се стори по-скоро скучно и че се надявам, че не е неблагоприятна поличба. "Не," – 

отговори Рамануджан - "Това е едно много интересно число; то е най-малкото число, което може да се 

представи като сума от две числа на трета степен по два различни начина." Наистина 1729 =  13 +  123  

и   1729 =  93 + 103. 
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Казвам се Николай Радев и  съм от гр. 
Русе. Досега съм спечелил много златни, 
сребърни, бронзови медала и  много 
други престижни награди от състезания 
по-математика.  
Участвал съм в международни 
математически олимпиади (Hong Kong 
International Mathematical Olympiad, WMI, 
Thailand International Mathematical 
Olympiad, AIMO, SASMO, 
Международен  турнир „Математика без 
граници“). 
Всички спечелени награди  са ми много 
ценни, но най-ценният медал ми е 
първият златен, който спечелих в Hong 
Kong през 2018 г. в International 
Mathematical Olympiad, когато бях на 7 
години. 
Благодарен съм на моето семейство, на  
г- жа Мирослава Костадинова, и на 
всички, които изградиха моите знания 
през годините. 
 

МОИТЕ ЗАДАЧИ 

Задача 48. В един конкурс по пеене с направление поп, рок и джаз се явили 42 деца.  

От рок направление преминали в поп 8 деца, а от поп преминали в джаз 7 деца и броят на 

децата в трите направления се изравнил. По колко деца е имало записани първоначално в 

рок, поп и джаз пеене? 

Задача 49. Господин Любенов е издал сборник по математика, който се състои от три 

раздела: алгебра, геометрия и комбинаторика. За номериране на всеки раздел са 

използвани 414 цифри. От колко страници е този сборник? 
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ОТГОВОРИ  

 

И КРАТКИ РЕШЕНИЯ ОТ АВТОРИТЕ НА ЗАДАЧИТЕ 

 

Задача 1. Влади написал числата от 0 до 18. Колко пъти е записал цифрата 1? 

Отговор на задача 1.: 11 пъти. 

Решение на задача 1: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. 

В числата 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18 има 11 пъти цифрата 1. 

 

Задача 2. Мария има бяла и синя блуза; жълт, червен и розов панталон. По колко начина 

можем да съчетаем различни на цвят риза и панталон? 

Отговор на задача 2.: по 6 начина. 

Решение на задача 2: Първата блуза я съчетаваме с различните три цвята панталони. 

Втората блуза я съчетаваме с трите цвята панталони. Т.е. 2 блузи . 3 панталона = 6 начина. 

 

Задача 3. Догодина сборът от годините на Мария и Влади ще е 19. Какъв е сборът от 

годините им сега? 

Отговор на задача 3.: 17. 

Решение на задача 3:  

Всяко дете пораства с една година, затова сборът от годините им сега е 19 – 2 = 17.  

 

Задача 4. Георги написал последователно числата от 1 до □. 

За записването им използвал 15 цифри 1. Кое е най-голямото число, което може да се 

постави вместо □. 

Отговор на задача 4.: 50. 

Решение на задача 4: 15 цифри 1 има в следните числа: 1, 10, 11 (две цифри), 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41. Следващото число, което съдържа цифрата 1 е 51. Значи 

последното число, което може да поставим в  □ е 50. 

 

Задача 5. Иван прави един разрез на хартиена лента за 3 секунди. За колко секунди ще 

нареже хартиена лента на 5 части? 

Отговор на задача 5.: 12. 

Решение на задача 5: За да я нареже на 5 части, Иван трябва да направи 4 разреза. Един 

разрез отнема 3 секунди, значи 4 разреза отнемат 3 + 3 + 3 + 3 = 12 секунди. 
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Задача 6. В един блок живеят мъже, жени и деца. Мъжете и децата са общо 20, мъжете и 

жените са общо 23, а децата и жените са общо 25. Колко са мъжете, жени и деца 

поотделно? 

Отговор на задача 6.: Жени – 14; Мъже – 9; Деца – 11 

Решение на задача 6:  

М + Ж + Д = 34; М + Д = 20,  

Тогава 20 + Ж = 34, Ж = 34 – 20 =14 

Д + Ж = 25,  

заместваме Д + 14 = 25, Д = 25 – 14 = 11 

М + Д = 20 , М + 11 = 20, М = 20 – 11 = 9. 

 

Задача 7. Записах последователно числата от 5 до □. За записването им използвах 16 

цифри 5. Кое е най голямото число, което можем да поставим вместо □? 

Отговор на задача 7.: 64. 

Решение на задача 7: Използвали сме цифра пет 16 пъти, изписвайки числата както 

следва: 5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55(два пъти), 56, 57, 58, 59. Следващия път, 

когато ще я използваме е при числото 65. Следователно, най-голямото число преди да я 

изполваме пак е 64. 

 

Задача 8. В една ферма има 28 крави и кокошки, 35 кокошки и овце и 27 овце и крави. 

Колко крави, кокошки и овце има във фермата? 

Отговор на задача 8.: 17 овце, 10 крави, 18 кокошки. 

Решение на задача 8:  

Крави + кокошки = 28;  

Кокошки + овце = 35; 

 Овце + крави = 27. 

⟹ 2 крави + 2 овце + 2 кокошки = 90 ⟹ Крави + овце + кокошки = 45 

От 45 изваждаме броят на кравите и кокошките ⟹ 45 – 28 = 17⟹ овцете са 17. 

От 45 изваждаме броят на кокошките и овцете ⟹ 45 – 35 = 10⟹ кравите са 10. 

От 45 изваждаме броят на овцете и кравите ⟹  45 – 27 = 18 ⟹ кокошките са 18. 

 

Задача 9. Катеричките Мими и Моли имали 6 ореха. Всяка имала поне по 2 ореха. Моли 

имала повече от Мими. Колко ореха може да е имала Мими? 

Отговор на задача 9.: 2. 
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Решение на задача 9: 

 брой орехи на Моли брой орехи на Мими извод 

1-ва възможност 2 4 2 < 4 

2-ра възможност 3 3 3 = 3 

3-та възможност 4 2 4 > 2 

В условието е казано, че „Моли имала повече от Мими“. Единствена възможност е Мими 

да има 2 ореха. 

 

Задача 10. Под всяка фигурка се крие число. Числата под еднаквите фигурки са едни и 

същи. Кое число е заменено с триъгълника? 

□ + □ = 2 

★ + ★ = 4 

★ + □ +  □ = Δ 

Отговор на задача 10.: 4. 

Решение на задача 10.: 

1 + 1 = 2; 2 + 2 = 4; 2 + 1 + 1 = 4 

 

Задача 11. Стоян е написал числата от 0 до 19. Колко пъти е записал цифрата 5? 

Отговор на задача 11.: 2. 

Решение на задача 11.: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

Цифрата 5 е написал 2 пъти – в 5 и в 15. 

 

Задача 12. Пет отсечки имат десет края.  Две от тях разчупили на две. Колко края имат 

всички отсечки? 

Отговор на задача 12.: 14. 

Решение на задача 12.: 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

Последните 2 са разчупени на две 

  7 8        9 10 

11 12    13 14 
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Задача 13. Сборът от годините на Тео и Ани преди 2 години е бил 5. Какъв ще е сборът от 

годините им след 2 години? 

Отговор на задача 13.: 13. 

Решение на задача 13.: 

Преди 2 г:  5;  Сега: 5 + 4 = 9; След 2 г: 9 + 4 = 13. 

 

Задача 14. Колко от числата 0, 1, 2, 3, 4, и 5 могат да се поставят в , така че да е вярно 

 +3 < 8 ? 

Отговор на задача 14.: 5. 

Решение на задача 14.: 

0 + 3 < 8 

1 + 3 < 8 

2 + 3 < 8 

3 + 3 < 8 

4 + 3 < 8 

 

Задача 15. Стълб е висок 30 м. Мравка се изкачва през деня 6 м нагоре, а през нощта 

слиза 3 м надолу. За колко дни мравката ще стигне до върха на стълба? 

Отговор на задача 15.: 9. 

Решение на задача 15.: 

30 – 6 = 24 м ще трябва да изкачи преди последния ден. 

За 1 денонощие се качва 6 м и слиза 3 м, следователно се изкачва с 6 – 3 = 3 м. 

24 : 3 = 8 

За 8 денонощия ще изкачи 24 м. На следващия ден ще изкачи последните 6 м и ще стигне 

до върха. Отговорът е: за 9 дни. 

 

Задача 16. В един клас има 22-ма ученици. На тест по математика те получили различни 

оценки без двойка. Колко най-малко ученици са получили оценка 4? 

Отговор на задача 16.: Най-малко 5 ученици са получили оценка 4. 

Решение на задача 16: Използваме принципа на Дирихле, където: „предметите” са 

учениците, а „чекмеджетата” са оценките. 

Възможните получени оценки са 3, 4, 5, 6 ⟹ 4 са „чекмеджета”. 

22 : 4 = частно 5  и остатък 2. 

Съгласно приниципа на Дирихле във всяко чекмедже ще има поне 5 предмета 

⟹ в класа от 22 ученика с оценка 4 ще има най-малко 5 ученика. 
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Задача 17. Нека ,, са различни естествени числа и 

15 - (   +  ) = 5; 

 +  = 3; 

 +  +  = 11 

Пресметнете ,  и . 

Отговор на задача 17.:  = 1,  = 2,  = 8. 

Решение на задача 17: 15 – 5 =  + ; 10 =   +  

Заместваме  в равенството: 

 +  +  = 11 

 + 10 = 11 

 = 11 - 10 

 = 1 

Заместваме в  +  = 3  

 + 1 = 3 

 = 3 - 1 

 = 2 

 

Тогава: 

10 = 2 +  

 = 10 - 2 

 = 8 

 

 

Задача 18. Кутия със сок тежи 350 грама. Празната кутия тежи 30 грама. Колко тежи 

половината от сока? 

Отговор на задача 18.: 160 грама. 

Решение на задача 18: (350 - 30) : 2 = 320 : 2 = 160 грама. 

 

Задача 19. Ученици от първи клас са строени в 5 редици с по 7 деца във всяка редица. 

Иван, ученик от 1 клас, преброил, че зад себе си има 3 редици. Колко деца има пред Иван? 

Отговор на задача 19.: 7. 

Решение на задача 19: Пред Иван има 1 редица. В нея има 7 деца. 

 

Задача 20. Охлюв трябва да измине 100 метра. За 1 час той изминава по 10 м. За колко 

часа охлювът ще измине цялото разстояние? 

Отговор на задача 20.: 10. 

Решение на задача 20: 

От 100 : 10 = 10  следва, че за 10 часа охлюва ще измине цялото разстояние. 

 

Задача 21. Трябва да нарежем тръба на 5 части, като едно разрязване отнема 3 минути, а 

между отделните разрязвания има почивка от 1 минута. Колко минути ще ни отнеме да 

резрежем цялата тръба? 

Отговор на задача 21.: 15 минути. 

Решение на задача 21: 

Брой части – 5 
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Брой разрязвания – 4 

Брой почивки – 3 

4 × 3 =12 

3 × 1 = 3 

12 + 3 = 15 минути общо 

 

Задача 22. Иван и Анита имат общо 50 бонбона. Анита има с 10 бонбона повече от Иван. 

Колко бонбона има Анита? 

Отговор на задача 22.: 20. 

Решение на задача 22: 

Анита взема 10 бонбона от 50-те. Остават 40 бонбона. Те трябва да бъдат разделени 

поравно между нея и Иван.  

От 40 : 2 = 20 следва, че Анита ще има 10 бонбона + 20 бонбона = 30 бонбона. 

 

Задача 23. Пресметнете A + B + C, ако 81 + 𝐴𝐴𝐴𝐴���� = 93 и  81 + 1𝐶𝐶���� = 100 

Отговор на задача 23.: 12. 

Решение на задача 23: 

81 + 𝐴𝐴𝐴𝐴���� = 93 ⟹  𝐴𝐴𝐴𝐴���� = 93 – 81 ⟹ 𝐴𝐴𝐴𝐴���� = 12 ⟹ А = 1,  В = 2. 

81 + 1𝐶𝐶���� = 100 ⟹ 1𝐶𝐶����  = 100 – 81 ⟹ 1𝐶𝐶���� = 19 ⟹ С = 9.  

⟹ A + B + C = 1 + 2 + 9 = 12. 

 

Задача 24. В училищния двор играели деца, облечени с тениски с номера от 1 до 5 

включително. Директорът погледнал през прозореца и казал „На двора има повече от 20 

деца“. Дежурният учител казал „Според мен са по-малко от 22“. И двамата били прави. 

Внезапно завалял дъжд. Всички деца бързо се прибрали в училището през някой от 4-те 

входа. Вярно ли е, че през някой от входовете на училището са преминали поне 2 деца с 

еднакви номера на тениските? 

Отговор на задача 24.: Вярно е.  

Решение на задача 24.: 

От разговора на директора и учителя разбираме, че децата на двора са 21. 

„Чекмеджета“ – 4-те входа.  „Книги“ – 21 деца. 

21 деца: 4 входа = 5 деца през всеки вход /остава 1 дете/ Тогава поне 6 деца са минали 

през 1 вход. 

„Чекмеджета“ – номера на тениските – 5. 

„Книги“ – поне 6 деца са минали през един и същи вход. Следователно има поне две деца 

с един и същи номер на тениската, преминали през един и същи вход на училището. 
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Задача 25. В един парк дължината на всяка алея била цяло число метри. Всички алеи били 

над 100 метра, а най-късата не била повече от 105 метра. Точно на нея децата от един клас 

решили да посадят дръвчета, като оставят равни разстояния между тях. Учениците в класа 

били повече от 21 и всеки трябвало да посади едно дръвче в алеята. Засадили едната 

страна на алеята като оставяли по 8 метра разстояние между дръвчетата. Започнали 

другата страна, като спазвали същото разстояние, но след като посадили третото дърво 

разбрали, че ако продължават така, дърветата няма да им стигнат. Затова решили като 

посаждат останалите дръвчета да оставят по-голямо разстояние между тях. Колко са 

учениците в класа? 

Отговор на задача 25.: 25. 

Решение на задача 25.: 

От първото изречение разбираме, че алеята е дълга 101, 102, 103, 104 или 105 метра. Щом 

едната страна на алеята е засадена с дръвчета през 8 метра, то дължината й ще е число, 

което се дели на 8. Следователно алеята е дълга 104 метра. 104 : 8 = 13 метра са 

разстоянията между дръвчетата. Следователно дръвчетатат от едната страна на алеята са 

13 + 1 = 14 . 

От другата страна на алеята първите 3 дръвчета са през 8 метра. Имаме две разстояния по 

8 метра = 16 метра. 104-16=88 метра. Следователно 88 метра остава да бъдат засадени с 

дръвчета, разстоянието между които е повече от 8 метра. Намираме делителите на 88. Те 

са 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44 и 88. Всеки един от тези делители може да бъде използван като 

разстояние между дръвчетата, но ни интерисуват само тези които са по-големи от 8. Това 

са 11, 22, 44 и 88. Намираме колко дръвчета ще са нужни във всеки от четирите случая и 

ги добавяме към вече посадените, които са 14 + 3 = 17.  

Разстояние 11 22 44 88 

Дръвчета за засаждане 88 : 11 = 8 88 : 22  = 4 88 : 44 =2 88 : 88 =1 

Всичко дръвчета 17 + 8 = 25 17 + 4 = 21 17 + 2 = 19 17+1 =18 

Щом учениците в класа са повече от 21 и всеки от тях е посадил едно дръвче, следва, че те 

са 25. 

 

Задача 26. Дадено е числото 2020. Двама играчи се редуват да добавят по две цифри на 

ход, отпред, отзад или една цифра отпред и една цифра отзад към полученото число, 

докато то стане 30-цифрено. Първият играч печели, ако полученото число се дели на 

сумата от годините на двамата играчи. Вторият играч печели във всички останали случаи. 

/Играчите са на възраст под 50 години/ 

Има ли печеливша стратегия и за кого от играчите е тя? 
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Отговор на задача 26.: Има печеливша стратегия и тя е за играча, който поставя 

последните две цифри. Това е играч номер едно. 

Решение на задача 26.: Има печеливша стратегия и тя е за играча, който поставя 

последните две цифри. В случая това е играч номер 1. Той трябва да добави последните 

две цифри отзад на числото. По този начин той може да получи всяко едно от 100 

последователни числа. Сумата от годините на играчите е число по-малко от 99. От 

принципа на Дирихле следва, че от 100 последователни числа винаги ще има едно или 

повече, които да се делят без остатък на число по-малко от 99. 

 

Задача 27. Поставете числата: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 24 в   , така че да са верни четирите 

равенства по посока на часовниковата стрелка. Кое число е в  срещу стрелката? 

 

 

Отговор на задача 27.: 7 или 5. 

Решение на задача 27.: 

   ,   

 

Задача 28. Има 32 монети на масата. Двама играчи играят следната игра - те могат да 

взимат от 1 до 5 монети на ход. Губи този, който не може да направи ход. Кой е 

възможният победител? 

Отговор на задача 28.: първият. 

Решение на задача 28.: 

Първият играч взима първо 2 монети. Остават 30 монети. Ако вторият вземе Х монети, 

първият взима 6 −  𝑋𝑋 монети. Остават 24, 18, 12, 6 и накрая 0 монети. Вторият играч не 

може да направи ход и губи. 
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Задача 29. Намерете двуцифреното число по-малко от 50, което е 3 пъти по-голямо от 

произведението на цифрите си? 

Отговор на задача 29.: 15 и 24. 

Решение на задача 29.: 

Търсеното число трябва да се дели на 3 ⟹ проверяваме с числата 12, 15, 18, …, 45, 48. 

Търсеното число Произведение  
от цифрите му 

Частното на двете 

12 2 12 : 2 = 6 ≠ 3 
15 5 15 : 5 = 3 
18 8 18 : 8 не се дели 
21 2 21 : 2 не се дели 
24 8 24 : 8 = 3 
27 14 27 : 14 не се дели 
30 0 30 : 0 не се  дели 
33 9 33 : 9 не се дели 
36 18 36 : 18 = 2 ≠ 3 
39 27 39 : 27не се дели 
42 8 42 : 8 не се дели 
45 20 45 : 20 не седели 
48 32 48 : 32 не се дели 

 

Задача 30. На маса има две купчинки – една с 90 монети и друга с 50 монети. Двама 

играят следната игра: всеки на ход може да взима най-много 50 монети. На всеки ход 

може да се взима само от едната купчинка. Който вземе последен монети, печели играта. 

Как трябва да играе първият играч, за да е сигурен, че ще спечели? 

Решение на задача 30.: 

За да победи първият играч, трябва да се стреми при всеки свой ход да изравнява броя на 

монетите в купчинките. 

Пример  на правилна игра на първия: 

 куп с 90 монети куп с 50 монети 

играч 1: взема 40 монети 50 50  
играч 2: взема 40 монети от втората/първата купчинка 10  50  
играч 1:изравнява броя на монетите в купчинките 10 10 
играч 2: взема 8 монети от първата/втората 2 10 
играч 1: взема 8 монети от втората/първата купчинка, изравнява 
броя на монетите в купчинките 

2 2 

играч 2: взема 1 монета от втората/първата купчинка,  остава 
само 1 монета – първият печели 

2 1 

играч 1: изравнява броя на монетите в купчинките 1 1 
Играта приключва: Първият играч печели    
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Задача 31. За детска градина закупили общо 42 маркера, химикала и молива на обща 

стойност 45 лв. Маркерът струва 2 лв, химикалът - 1 лв, а моливът - 50 стотинки. По колко 

броя има от всеки един вид? 

Отговор на задача 31.: 

6 молива, 6 маркера, 30 химикала или 2 молива, 4 маркера, 36 химикала  

 

Решение на задача 31.: Тъй като химикалът струва 1 лев, броя на моливите и маркерите 

трябва да е с 3 по-малко от цената им. Моливите трябва да са четен брой, за да може 

общата им цена да е цяло число.  

Приемаме, че моливите и маркерите са по 6 броя: 6 молива по 50 ст е равно на 3 лв; 6 

маркера по 2 лв е равно на 12 лв. Така сборът на бройките им е с 3 по-малко от сумата, 

заплатена за тях. Така за химикалите остават 30 броя по 1 лев е равно на 30 лв. 

Приемаме, че моливите са 2 броя, а маркерите са 4 броя: 2 молива по 50 ст е равно на 1 лв; 

4 маркера по 2 лв е равно на 8 лв. Така сборът на бройките им е с 3 по-малко от сумата, 

заплатена за тях. Така за химикалите остават 36 броя по 1 лев е равно на 36 лв. 

 

Задача 32. Фигура се състои от 36 еднакви квадрата. Трябва да я разделим на еднакви 

фигури, съставени от 6 квадрата. Колко най-много такива фигури без застъпване можем да 

поберем? 

 

  

        

  

 

            

                 

                

 

            

 

  

        

   

Отговор на задача 32.: Можем да поберем 6 фигури. 

Решение на задача 32.: 
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Задача 33. Пресметнете a, b, c и d, ако 

�

𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 = 16
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑑𝑑 = 14
𝑎𝑎 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 11
𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 19

 

Отговор на задача 33.: a =1, b = 9, c = 6  и d = 4. 

Решение на задача 33.: Събираме равенствата. Получаваме:  

3(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑) = 60 ⟹ 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 60: 3 = 20. 

От  𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 = 16 и 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 20 ⟹ 𝑑𝑑 = 4. 

От  𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑑𝑑 = 14 и 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 20 ⟹ 𝑐𝑐 = 6. 

От  𝑎𝑎 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 11 и 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 20 ⟹ 𝑏𝑏 = 9. 

От 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 19 и 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 20 ⟹ 𝑐𝑐 = 1. 

 

Задача 34. В зоомагазин има общо 21 птици, котки и кучета. Краката им са общо 60. 

Колко са птиците? 

Отговор на задача 34.: 9. 

Решение на задача 34.: 

От 21.4 = 84, 84 – 60 = 24 и  24 : 2 = 12 следва, че котки и кучета са общо 12. Тогава 

птиците са 21 – 12 = 9. 

 

Задача 35. Едноцифреното число 5 се записва с цифрата 5. Произведението на няколко 

равни на 5 множители винаги има за цифра на единиците цифрата 5, без значение от броя 

на множителите.  

5⟹ 5.5�
2

= 25; 5.5.5�
3

= 625; 5.5.5.5���
4

= 3125; 5.5.5.5.5�����
5

= 15625; … . 

Колко са всички едноцифрени числа, които са като числото 5? 

Отговор на задача 35.: 4. 

 

Решение на задача 35.:  

0 ⟹ 0.0�
2

= 0; 0.0.0�
3

= 0; 0.0.0.0���
4

= 0; 0.0.0.0.0�����
5

= 0; …   

1 ⟹ 1.1�
2

= 1; 1.1.1�
3

= 1; 1.1.1.1���
4

= 1; 1.1.1.1.1�����
5

= 1; … . 

5 ⟹ 5.5�
2

= 25; 5.5.5�
3

= 625; 5.5.5.5���
4

= 3125; 5.5.5.5.5�����
5

= 15625; … . 

6 ⟹ 6.6�
2

= 36; 6.6.6�
3

= 216; 6.6.6.6���
4

= 1296; 6.6.6.6.6�����
5

= 7776; … . 
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Задача 36. Кое е най-малкото трицифрено число, което се дели на 2, 3, 6 и 8? 

Отговор на задача 36.: 120. 

Решение на задача 36: 

6 е кратно на 3 и 8 е кратно на 2. Най-малкото число, кратно на 6 и 8 е 24. 

Най-малкото трицифрено число кратно на 24 е 120 (24.4 = 96, 24.5 = 120). 

 

Задача 37. Колко кв. см е лицето на квадрат, чиято страна е равна на най-дългата страна 

на правоъгълен триъгълник, чиито други две страни са 6 см и 8 см? 

Отговор на задача 37.: 100. 

Решение на задача 37: Най-голямата страна на правоъгълния триъгълник е хипотенузата 

му. Използваме питагоровата теорема ⟹ х.х = 6.6 + 8.8 

⟹ х.х = 36 + 64 ⟹ х.х = 100  ⟹х = 10 см е  страната на квадрата ⟹10 см .10 см = 100 

кв.см. е лицето на квадрата 

 

Задача 38. Ако сборът на 8 естествени числа е 13, то колко е произведението им? 

Отговор на задача 38.: 6, 10 или 12. 

Решение на задача 38: Вариантите са: 

1 + 1 + 1 + 1 +1 + 1+1 + 6 = 13⟹  

1.1.1.1.1.1.1.6 = 6; 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 5 = 13⟹ 

1.1.1.1.1.1.2.5 = 10; 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 4 = 13⟹ 

1.1.1.1.1.1.3.4 = 12. 

Произведението е или 6, или 10,  или 12. 

 

Задача 39. Колко сантиметра е обиколката на фигурата, ако лицето на най-големия 

квадрат от нея е 81 квадратни сантиметра?  

Отговор на задача 39.: 60. 

Решение на задача  39: На фигурата е очертан най-големия квадрат. Той е съставен от 9 

квадрата. Тогава от 81 : 9 = 9,  лицето на 1 малък  квадрат е 9 кв. см. 

От 3.3 = 9 следва, че страната на 1 квадрат е 3 см. 
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Обиколката на фигурата  е 20 . 3 см = 60 см. 

 

Задача 40. Кое е това число, което е равно на сбора на 55 десетици и 105 единици? 

Отговор на задача 40.: 655. 

Решение на задача 40.: 

55 дес. = 550 ед. 

550  ед. + 105  ед. = 655 ед. = 655.  

 

Задача 41. Лицето на оцветената в черно фигура е 245 квадратни сантиметра. Колко 

сантиметра е обиколката и? 

 

Отговор на задача 41.: 84. 

 

Решение на задача 41.: 

Оцветената фигура е съставена от 5 квадрата. Тогава от  

245 : 5 = 49,  лицето на 1 малък  квадрат е 49 кв. см. 

От 7.7 = 49 следва, че страната на 1 квадрат е 7 см. 

Обиколката на оцветената фигура  е 7 . 12 см = 84 см. 

 

Задача 42. Преско си купи шоколад. Вечерта, щом той заспа, сестра му взе един цял ред 6 

блокчета от шоколада, без той да разбере. Сутринта той ѝ даде 1 ред с 6 блокчета, а на 

брат си 1 ред с 8 блокчета шоколад. Колко блокчета е имал шоколада в началото? 

 

Отговор на задача 42: 60. 

Решение на задача 42.: От условието следва, че на 1 ред има 6 блокчета. А на една 
колона има: 8 + 1 + 1 = 10;  6.10 = 60 блокчета. 
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Задача 43. Любимото число на Люба е числото, на което завършва сбора на този израз: 
1+11+111+1111+…+ 1111111111. Кое е любимото число на Люба? 

Отговор на задача  43.: 0. 

Решение на задача 43.: От условието следва, че: 

1+11+111+1111+11111+111111+1111111+11111111+111111111+1111111111= ...00 

За да разберем това трябва да съберем единиците, след това да прехвърлим едно наум и да 

съберем десетиците. Крайният резултат, който се получава е число, което завършва на 0. 

 

Задача 44. Квадрат е разделен на 25 еднакви квадрата. Лицето на оцветената фигура е 441 

см2. Колко сантиметра е обиколката на големият квадрат?  

Отговор на задача 44.: 140. 

Решение на задача 44.: От условието следва, че деветте оцветени квадратчета имат лице 

441 см2 ⟹ Sквадрата= 441 : 9 = 49 см2  ⟹ а.а = 49 см2    ⟹ а =7 

⟹ Pквадрата = 20.а = 20.7 = 140 см. 

 

 

 

 

  

 

 

Задача 45. В чекмедже има 7 чифта зелени обувки и 5 чифта розови обувки. Колко най-

малко обувки трябва да извадим на случаен принцип, за да сме сигурни, че ще има по 

един чифт от всеки цвят (дясна и лява обувка)? 

Отговор на задача 45.: 20. 

 

 

      
с е с т р а 
б      
      
р      
      
а      
      
т      
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Решение на задача 45.: 

В най-лошия сценарий изваждаме 7-те леви зелени и 7-те десни зелени обувки. След това 

изваждаме 5   розови обувки, които са или само леви, или само десни. Извадили сме 19 

обувки. След 20 –та извадена обувка вече сме сигурни, че ще има по един чифт от всеки 

цвят (дясна и лява обувка) 

 

Задача 46. Даден е куб с ръб естествено число в сантиметри. Лицето на една стена не е 

по- голямо от 12 𝑐𝑐𝑐𝑐2. Колко са възможните стойности, в кубически сантиметри, за обема 

на тази фигура? 

Отговор на задача 46.: 5. 

Решение на задача 46.: 

 От 122 = 144 ⟹ ръбът на куба е  число, делител на 12, т.е. 1 см, 2 см, 4 см или 6 см.  

⟹ обемите са съответно 1, 8, 64 и 216 кубически сантиметри. 

 

Задача 47. Колко са точните квадрати, по-малки от 100, които могат да се представят като 

произведение на два точни квадрата по два различни начина? 

(Точен квадрат: Това е число, което може да се представи като произведение на две 

цели числа.) 

Отговор на задача 47.: 4. 

Решение на задача 47.:  

Точните квадрати, по-малки от 100, са 0, 1, 4, 9, 16, 25, 49, 64 и 81. 

0  = 0.0 = 0. 1 = 0. 4 = …,   

1 = 1.1;   

4 = 4.1;  

9 = 9.1 

16 = 16.1 = 4.4;  

25 = 25.1  

36 = 36.1 = 4.9;  

49 = 49.1 

64 = 64.1 = 16.4; 

81 = 81.1 = 9.9. 

Числата, които са точни квадрати и които могат да се представят като произведение на два 

точни квадрата точно по два различни начина са 16, 36, 64 и 81, а числото 0 се представя 

като произведение на два точни квадрата по повече от два различни начина. 
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Задача 48. В един конкурс по пеене с направление поп, рок и джаз се явили 42 деца. От 

рок направление преминали в поп 8 деца, а от поп преминали в джаз 7 деца и броят в 

трите направления са се изравнили. По колко деца е имало записани първоначално в рок, 

поп и джаз пеене? 

Отговор на задача 48.: Рок – 22,  Поп – 13, Джаз - 7 

Решение на задача 48.: 

Понеже знаем ,че участниците са 42, а направленията са три и първо ние ги разделяме  

42 : 3 = 14. 

Рок   ⟹ 14 + 8 = 22 

Поп  ⟹ 14 + 7 – 8 = 13 

Джаз ⟹ 14 - 7 = 7 

 

Задача 49. Господин Любенов е издал сборник по математика, който се състои от три 

раздела: алгебра, геометрия и комбинаторика. За номериране на всеки раздел са  

използвани 414 цифри. От колко страници е този сборник? 

Отговор на задача 49.: 450. 

Решение на задача 49.: 

За трите  раздела  са използвани общо  414.3 = 1242   цифри. 

С едноцифрени числа са номерирани страниците от 1  до 9, т.е  са използвани  общо 9 

числа, 9 цифри, защото 9.1 = 9. 

С двуцифрени числа са номерирани страниците от 10 до 99 включително или общо 90 

числа, всяко от което е с по две цифри  или общо 2.90 = 180 цифри, защото 90.2 = 180. 

От 1242 – (180 + 9) = 1053 ⟹ страниците номерирани с трицифрени числа  са  

1053 : 3 = 351. 

Тогава номерът на последната страница е 9 + 90 + 351 = 450. 
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ЕДНА ЗАДАЧА – НЯКОЛКО РЕШЕНИЯ 

Нашето ново предизвикателство е по идея на Peter J. Taylor  (Австралия). 

През 1991 година австралийският математик  Peter J. Taylor издаде книга със задачи от 

математическия Турнир на градовете по математика. 

 
В нея бяха публикувани задачи от Турнира на градовете и за всяка от тях имаше решения 

по няколко начина.  

Книгата ме впечатли много, не само защото в нея имаше и мое решение - на една от 

задачите Питър Тейлър бе включил две решения – моето и на Andy Liu от университета в 

Alberta, Canada. 

От тази книга узнах много интересни идеи и красиви решения…. 

Българското участие бе допълнено с красиви решения на проф. Йордан Табов и проф. 

Светослав Билчев. 

ЕДНА ЗАДАЧА – НЯКОЛКО РЕШЕНИЯ 

е проектът, който предлагаме  на участниците в турнира „Математика без граници“ и 

клуб „Математически таланти“. Задачите ще са от изминалите етапи на турнира 

Математика без граници. (публикувани са на електронната страница 

http://www.mathwithoutborders.bg). Решенията ще бъдат Вашите. 

Специално за участниците в проекта  Peter J. Taylor   изпрати следното послание:  

„Mathematics is a precise science. As a result one would expect there is always a single outcome 

to a properly formulated problem. But this outcome can, as I would expect, always be found by 

more than one independent solution path. The fact that multiple independent solution paths to 

the one outcome adds to the beauty of the mathematics discipline.“ 

„Математиката е точна наука. Следователно би било очаквано, че на един правилно 

формулиран въпрос винаги би имало един единствен точен отговор. Истината е, че този 

отговор винаги може да бъде достигнат по повече от една независима пътека. Фактът 
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че има множество независими начини за достигане до едно решение допринася към 

красотата на математическата дисциплина.“ 

 

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ АВТОРИТЕ 

Да изпратите до 28 февруари 2021 г.  на адрес talanti_1@abv.bg в обем до  2 страници: 

Трите имена, училище и клас през учебната 2020/2021 г.: една ваша снимка, ако 

желаете, с кратко представяне – награди, благодарност към хората, които са част от успеха  

и др. 

Задача, която сте решили поне по два начина: Условие на задачата, година,  кръг и 

клас; Отговор; Поне две различни решения на задачата. 

Вашата любима задача от турнира: посочвате условието, година,  кръг и клас;  

Отговор; Моето решение. 

Сборникът ще бъде публикуван до 30  май 2021 г. на електронната страница  

http://www.mathwithoutborders.bg и в списание „Образование без граници – реализация, 

мотивация, амбиции“.  

Ако авторите са повече, задачите и решенията ще бъдат публикувани в няколко поредни 

броя на списанието. 

Успех! 

 

Любомир Любенов,  

ръководител на проекта 
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