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ПЪРВИ КРЪГ 

Втори клас 

 

Учебна 2013/2014 година 

Срок за изпращане на решенията: 10 декември 2013 год. 

Адрес: ПМГ  „Никола Обрешков”, ул. „Орешака” № 2, гр. Казанлък 6100 

Съдържание на темите от първия кръг: 

ДОНЕСИ ВОДА 

ЗАДАЧИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 

 

ДОНЕСИ ВОДА 

Здравейте! 

Сигурно сте  чували  за мярка, чрез която е възможно да се измерват течности - литър. 

Възможно е да сте виждали различни съдове, които да побират различно количество 

течнoсти – един литър, два литра и т.н. Но как разсъждаваме в случаи, когато чрез  съдове, 

побиращи различни количества, трябва да отмерим конкретно количество течност? 

Разгледайте следните  задачи. Надяваме се, че ще се справите с решаването им! 

 

 Задача 1. Разполагаме с две кофи, които събират 4 л. и 9 л. Само с помощта на тези две 

кофи трябва да донесете 6 литра вода. 

 

Решение на задача 1: Ето как можем да направим това: 

Напълваме кофата от 9 литра. От нея напълваме два пъти 4-литровата кофа. След това в 9-

литровата кофа остава 1 литър.Този 1 литър вода  преливаме в 4-литровата кофа. 

Напълваме отново 9-литровата кофа  и допълваме в 4-литровата кофа 3 литра. 

В деветлитровата кофа са останали 6 л. 

Ето и описанието в схема: 

9 литрова  кофа 4 литрова кофа         

9                            0 

5                            4 

5                            0 

1                            4 

1                           0 

0                              1 

9                              1 

6                              4 
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Задача 2. Разполагаме с три съда с вместимости от 12 л., 8 л. и 5 л. Съдът, който побира 12 

литра, е пълен. Разделете количеството течност в пълния съд от 12 литра на две равни 

части, като използвате и трите съда. 

Задача 3. Разполагаме с три съда с вместимости от 8 л., 5 л. и 3 л. Съдът, който побира 8 

литра, е пълен. Разделете количеството течност в пълния съд от 8 л. на две равни части, като 

използвате и трите съда. 

Задача 4. Разполагаме с два съда от по 3 литра и 5 литра. Възможно ли е с тях да налеем от 

чешмата точно 4 литра вода? Ако е възможно, опишете как! 

Задача 5.  Съд е пълен с 10 литра вода. Разполагаме с още два съда от 7 литра и 2 литра. 

Как да разделим водата  в два съда по 5 литра във всеки? 

 

ЗАДАЧИ  ЗА  ПРЕБРОЯВАНЕ 

Здравейте! Вие сте от децата, които, където и да погледнат, могат да  видят  нещо  от 

математиката. Знаем, че обичате да се занимавате със задачи за броене и затова  ви  

изпращаме „математическа” приказка.  Надяваме се, че тя ще ви  допадне  и ще решите 

бързо и вярно задачите след нея! Задачите са от различни математически състезания - „Иван 

Салабашев“, „Европейско кенгуру“, „Ум, белият делфин“, Софийски математически турнир, 

„Св. Николай Чудотворец“ и други. 

 

ЗА ХИТРАТА ЛИСИЦА И ГЛУПАВИЯ ВЪЛК 

 

Веднъж лисицата и вълкът си откраднали риба. Решили да си я разделят. 

- Вълчо, хайде да си разделим рибата по равно - казала Лиса. 

- Съгласен съм, Лисо. Но дели ти, защото аз не мога да смятам. 

Това и чакала лисицата. 

- Ето ти, Вълчо, една рибка, а на мен – две. 

- Не е ли малко, Лисо? 

- Слушай по-нататък. На теб – три рибки ... 

- Това е добре! 

- На мен – четири, а на теб – пет, на мен – шест, на теб – седем, на мен – осем, на теб - девет, 

на мен – десет, на теб – единайсет, на мен – дванайсет. 

Вълкът повярвал, че е получил толкова рибки, колкото и лисицата, и доволен си тръгнал. 

Могат да се поставят следните две задачи: 

Задача 6. Колко рибки общо са откраднали Лиса и Вълчо? 
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Задача 7. Кой от двамата – Лиса или Вълчо – е получил при разделянето повече рибки и с 

колко повече? 

 

Решение на задача 6 и задача 7: 

Какво всъщност се е случило? 

Броят на рибките, получени от Вълчо, са 1, 3,  5,  7,  9,  11; 

Броят на рибките, получени от Лиса, са 2, 4,  6,  8,  10, 12. 

Направени са 6 раздавания на  рибки и всеки път лисицата е получавала с 1 рибка повече –  

общо е получила с 6 рибки повече. 

Събираме всичките числа и получаваме, че общо са Вълчо и Лиса са откраднали 78 рибки. 

 

 

Приказката продължава: 

 

Харесало ѝ на Лиса да мами Вълчо и на следващия ден му казала: 

- Вълчо, хайде да играем на следната игра. На две листчета ще запиша „губиш” и 

„печелиш”. Ако изтеглиш листчето „губиш”, ще ми дадеш десет рибки, а ако изтеглиш 

листчето „печелиш”, тогава аз ще ти дам десет от моите рибки.   

 - Съгласен съм! – с въодушевление отговорил на предизвикателството Вълчо, без да 

подозира, че  и на двете листчета Лиса е записала „губиш”. 

Така се появява и следващата задача: 

Задача 8. Какво трябва да направи вълкът, за да спечели десетте рибки? 

 

Решение на задача 8: За да не бъде надхитрен от Лиса, Вълчо трябва да ѝ посочи 

избраното от него листче и да я помоли да отвори другото листче. Ако на него е записано 

„губиш”, то би трябвало (при честна игра) на другото листче да пише „печелиш”. Така 

Вълчо няма да бъде ощетен и броят на рибките, които ще има, ще бъде вече  по-голям от 

броя на рибките, които има Лиса.   

   

Решете следните задачи:  

Задача 9. Ако Лиса разпределя рибките по следния начин: на Вълчо – 3, на себе си – 2, на 

Вълчо – 4, на себе си – 3 и т.н. ... на Вълчо – 9, на себе си – 8, кой е получил повече рибки и  

с колко? 

A) Лиса, със 7 Б) Вълчо, със 7 В) Лиса, с 5  Г) Вълчо, с 5 
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Задача 10. Мечо Пух получил за рождения си ден 25 гърненца мед. На всяко гърненце 

написал номера от 1. до 25. Колко пъти Мечо е написал цифрата 2? 

А) 3   Б) 7     В) 8    Г) 9 

 

Задача 11. Колко седмѝци (колко цифри 7) се използват при записването на двуцифрените 

числа  от 1 до 99 ? 

А) 19 седмици  Б) 20 седмици  В) 21 седмици  

 

Задача 12. Колко са всичките възможни цифри, които  можем да поставим вместо знака @, 

така че  56 >5@  да е вярно? 

А) 9     Б) 6     В) 3 

 

Задача 13. Колко числа, които са по-малки от 30, могат да се образуват с помощта само на 

нули, единици и двойки? 

А) 2    Б) 4    В) 6   Г) 9   Д) 10 

 

Задача 14. Емил си номерирал новото тефтерче и е използвал 4 пъти цифрата 3. Коя е 

последната номерирана страница? 

А) 43    Б) 39    В) 33   Г) 30 
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ТАЛОН ЗА ОТГОВОРИ 

 

Клас: 2                                                                                               Кръг: 1 

 

Трите имена на ученика: 

............................................................................................................................................................. 

Училище 

............................................................................................................................................................ 

Населено място: 

............................................................................................................................................................ 

 

 

ЗАДАЧА ОТГОВОР 

2  

3  

4  

5  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

Общ брой 

точки 
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Лист за решения 

 

на задачите на ......................................................................................................... 

(трите имена на ученика) 

клас........................, училище:............................................, гр./с/........................................... 
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