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ПЪРВИ КРЪГ 

Четвърти 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: 

МОЖЕМ ЛИ ДА БРОИМ? 

ЗАДАЧИ  СЪС ЗАРОВЕ 

 

МОЖЕМ ЛИ ДА БРОИМ? 

 

Здравейте! 

На въпроса „Можете ли да броите?” естествената реакция е усмивка и отговор „Да!”. 

Не се и съмняваме, че всички, които са достигнали до това четиво, умеят да броят. 

Предлагаме Ви задачи, в условията на които се изисква посочване на числото, което съответства 

на дадена ситуация. 

 

Нека да разгледаме следните задачи: 

Задача 1. Да се намери броят на всички: 

а) двуцифрени числа; б) трицифрени числа; 

Задача 2. Колко пъти е използвана цифрата 5 при записването на числата от 1 до 100. 

Задача 3. Да се намери броят на всички двуцифрени нечетни числа, които не се делят на 5. 

Задача 4. Да се намери броят на всички трицифрени нечетни числа, които не се делят на 5. 

Задача 5. В едно състезание участват 12 души. По колко различни начина могат да заемат 

първите три места в класирането? 

Задача 6. От 10 деца трябва да изберем 4, които да седнат около маса. По колко различни начина 

могат да се заемат местата около масата? 

Да решим поставените задачи: 

Решение на задача 1. Отговорът на поставената задача е, че 90 са двуцифрените числа, а 900 – 

трицифрените. Наистина едноцифрените числа са 10 –  всички числа от 1 до 9, включително 0, а 

двуцифрените ще са равни на 99-9 = 90, а трицифрените ще са равни на 999-99 = 900. 
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Нека решим задачата така. За двуцифрените числа възможните първи цифри са 9 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 и 9. За всяка от тях се получават по десет числа – 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18 и 19. 

Тогава двуцифрените числа са   

10+10+10+10+10+10+10+10+10 = 9.10. 

За трицифрените числа има 9 възможности за първа цифра, 10 възможности – за цифра на 

десетиците, и 10 възможности – за цифра на единиците. Общият брой на всички възможности е 

9.10.10 = 900, т.е. всички трицифрени числа са 900. 

Решение на задача 2. 

При записването на едноцифрените числа цифрата 5 е използвана един път. 

При записване на двуцифрените числа има различни възможности:  

първо, числата  от вида 5а са 1.10 = 10 броя;  

второ, числата от вида а5 са 9.1 = 9. 

Следователно от 1+1.10+1.9 = 20, получаваме, че за записването на числата от 1 до 100 са 

използвани 20 петици. 

Решенние на задача 3. 

Всички двуцифрени числа могат да започват с всяка една от цифрите без цифрата 0. 

Според условието на задачата втората цифра трябва да бъде само нечетна, но без цифрата 5, т.е. 

всички възможни нечетни цифри са 1,3,7 и 9. 

Следователно броят на търсените числа е равен на произведението на възможностите за цифра на 

десетиците и възможностите за цифра на единиците, т.е. 9.4 = 36. 

Наистина на всяко число, започващо с цифра 1, цифрата на единиците е една от цифрите 1, 3, 7 и 

9, т.е. това са 4 възможности. Това се случва и за всички останали цифри 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

Крайният резултат е 4+4+4+4+4+4+4+4+4 = 9.4. 

Решение на задача 4. 

Трицифрените числа могат да започват с всяка една от цифрите без цифрата 0. 

Втората цифра може да бъде всяка една от 10-те цифри. 

Третата цифра е една от цифрите 1, 3, 7 и 9, тъй като числата трябва да са нечетни и да не се 

делят на 5. 

Следователно броят на търсените числа е равен на произведението от възможностите за цифрата 

на стотиците, цифрата на десетиците и цифрата на единиците, т.е. 9.10.4 = 360 числа. 

Наистина на всяко число, започващо с цифра 1, цифрата на десетиците  е една от 10-те цифри, т.е. 

10 възможности. Това се случва и за всички останали цифри 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

Крайният резултат е 10+10+10+10+10+10+10+10+10 = 9.10. 
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За всяка една от тези 90 възможности цифрата не единиците може да е една от 4-те (1, 3, 7 и 9) 

цифри. Тогава всички възможности са резултат от умножението на 90 и 4, т.е. 360. 

Решение на задача 5. 

Броят на възможните победители е 12, т.е. всеки един от участниците може да бъде победител. 

За всеки един от победителите  класиралият се на второ място може да се избере по 11 начина, 

защото един от 12-те участници е вече на първо място.  Следователно възможните разпределения 

на първото и на второто място е 12.11. За всеки избор на класирани на първо и второ място за 

класиране на трето място има 10 възможности.  

Крайният резултат е 12.11.10 = 1320.   

Решение на задача 6. 

Решението на тази задача е като решението на задача 5. 

Всяко измежду 10-те деца може да бъде избрано за първо дете, което да седне около масата. 

Остават 9 деца, измежду които всяко едно може да бъде избрано за сядане около масата заедно с 

първото. Следователно възможностите за избора на две деца са резултат от произведението 10.9 = 

90. Остават 8 деца, измежду които всяко едно може да бъде избрано за сядане около масата с вече 

избраните две деца. Следователно възможностите за избора на три деца са резултат от 

произведението 10.9.8 = 720. Остават 7 деца, измежду които всяко едно може да бъде избрано за 

сядане около масата с вече избраните три деца. Следователно възможностите за избора на четири 

деца са резултат от произведението 10.9.8.7 = 5040. 

 

Едно от популярните в последните години състезание по математика е „Европейско 

кенгуру”. В това състезание не са редки случаите, в които има задачи за преброяване. 

Ето примери: 

Задача 7. („Европейско кенгуру”, 2007 г.) Един сейф се отваря с трицифрено число, в което 

цифрите 1, 3 и 5 се използват точно по веднъж. Колко опита са необходими, за да може сейфът да 

се отвори със сигурност? 

Решение: за първата цифра има три възможности, за всяка от тези три възможности – за втората 

цифра възможностите са 2, така за първата и за втората цифра общо възможностите са 3.2. За 

третата цифра – за всяка една от тези 3.2 възможности за третата цифра остава само една 

възможност. Тогава търсеният брой опити е равен на 3.2.1=6. 

Задача 8. („Европейско кенгуру”, 2008 г.) Пресметнете броя на двуцифрените числа, за които 

цифрата на единиците е по-голяма от цифрата на десетиците. 

Решение: сред числата с  цифра на десетиците 9 няма такива, които да са от търсените; 
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сред числата с  цифра на десетиците 8 е само 1  от  търсените, т.е. 89; 

сред числата с  цифра на десетиците 7 са само 2  от  търсените, т.е. 78, 79; 

сред числата с  цифра на десетиците 6 са само 3  от  търсените, т.е. 67, 68, 69; 

сред числата с  цифра на десетиците 5 са само 4  от  търсените, т.е.56, 57, 58, 59; 

сред числата с  цифра на десетиците 4 са само 5  от  търсените, т.е. 45, 46, 47, 48, 49; 

сред числата с  цифра на десетиците 3 са само 6  от  търсените, т.е. 34, 35, 36, 37, 38, 39; 

сред числата с  цифра на десетиците 2 са само 7  от  търсените, т.е. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; 

сред числата с  цифра на десетиците 1 са само 8  от  търсените, т.е. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Следователно броят на търсените числа е равен на сбора 1+2+3+4+5+6+7+8 = 9.4 = 36. 

Нека разгледаме и 

Задача 9. Разполагаме с 8 знаменца, четири от които са бели, три са зелени и едно е червено. По 

колко различни начина тези знамена могат да се наредят в редица? 

Решение: ако всяко едно от осемте знаменца бе в различен цвят, те могат да се наредят в редица 

по 40 320 начина (аналогично на решенията на предходните задачи решението е: 8.7.6.5.4.3.2.1= 

40 320 начина). 

Четири от знаменцата са бели. Дори и да ги разместваме помежду им, видът на редицата не се 

променя. За да премахнем еднаквите възможности, получени от нареждането на белите знаменца 

в редица, трябва 40 320:24 = 1 680, тъй като възможните нареждания на белите знаменца в редица 

е  4.3.2.1 = 24.  

От 40 320:24 = 1 680, получаваме броя на нарежданията, при които са премахнати еднаквите 

нареждания, получени от белите знаменца. 

Аналогично, за да премахнем еднаквите възможности, получени от нарежданията на зелените 

знаменца в редица, трябва 1 680:6 = 280, тъй като възможните нареждания на три зелени 

знаменца в редица е 6.3.2.1= 6. 

От 1 680:6 = 280, получаваме, че търсеният брой различни нареждания на осемте знаменца в 

редица е 280. 

 

За самостоятелна работа решете: 

Задача 10. Да се намери броят на всички трицифрени числа, които са четни и не се делят на 10. 

Задача 11. Колко са различните числа, които могат да се получат от числото 12 345, като се 

разрешава да се разместват цифрите му по  произволен начин? 

Задача 12. Да се намери броят на всички трицифрени числа, които се делят на 5. 

А) 200  Б) 360  В) 180  Г) 380  Д) друг отговор 
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Задача 13. (математическо състезание „Хитър Петър” 2009 г.) 

Мария има 3 шапки, 4 шала и 2 чифта ръкавици. По колко различни начина може да сложи шапка, 

шал и ръкавици? Състезанието е под формата на тест и за тази задача са посочени 

отговорите:   

 А) 9  Б) 12  В) 18  Г) 24  Д) 30 

 

Задача 14. Колко различни четирицифрени числа без повтарящи се цифри могат да се запишат с  

цифрите 0, 2, 4 и 7? 

 

Задача 15. (Математическо кенгуру, 21.03.2009 г.) Букет съдържа  1червено, 1 синьо, 1 жълто и 

1 бяло цвете. Пчеличката Мая посещава всяко цвете от букета по един път. Тя започва с червеното 

и не отива от жълтото направо  на бялото.  По колко различни начина пчеличката Мая може да 

посети всички цветя? 

A) 1   Б) 2   В) 3   Г) 4   Д) 6 

 

 

ЗАДАЧИ СЪС ЗАРОВЕ 

 

Задачите със зарове са били част от творческия живот на известни личности от 

миналото. Така историята е запазила следната 

Задача 16. Преди много години италианският математик и физик Галилео Галилей предлага 

интересната задача: кое е по-вероятно – да се падне 9 или 10 като сбор от хвърлянето на три зара? 

Ето и решението: числото 9 трябва да се представи като сбор на три събираеми, всяко от които е 

най-малко1, а най-много е 6, следователно:   

9 = 1+2+6 = 1+3+5 = 1+4+4 = 2+3+4 = 2+2+5 = 3+3+3, 

а числото 10 по следния начин: 

10 = 1+4+5 = 1+3+6 = 2+2+6 = 2+3+5 = 2+4+4 = 3+4+3   

Освен това отбелязваме, че 1, 2 и 6 могат да се паднат в следния ред: 

 1+2+6; 1+6+2; 2+1+6; 2+6+1; 6+2+1; 6+1+2. По същия начин е представянето на всеки от 

останалите сборове (1+3+5; 1+5+3; 3+1+5; 3+5+1; 5+3+1; 5+1+3 и т.н. за всеки сбор). 

Горното представяне като сбор на три различни събираеми може да се случи по 6 начина. 

Трябва да се съобрази, че две от събираемите може да са равни, а третото събираемо да е 

различно от тях. Тогава има три различни представяния: 
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Например:  1+4+4 = 4+1+4 = 4+4+1. 

Представянето, в което и трите събираеми са равни, е единствено. 

Например: 3+3+3. 

Следователно има 3 начина на представяния: чрез сбор от различни събираеми (1+2+6, 1+3+5 и 

2+3+4), две представяния чрез сбор с две равни събираеми (1+4+4 и 2+2+5) и едно представяне с 

3 равни събираеми. Получава се, че сборът от точките при хвърлянето на три зара може да е 9 

при 25 възможности (6+6+6+3+3+1= 25). 

По подобен начин се представят възможностите за числото 10. Сборът от точките при хвърлянето 

на три зара може да е 10 при 30 възможности (6+6+6+6+3+3 = 30). Следователно вероятността 

сборът от точките да е 10 е по-голяма. 

Подобна на тази задача е и следващата 

Задача 17. Кой е по-вероятният сбор при хвърлянето на три зара – сбор 4 или сбор 3? 

Задача 18. (Пролетен турнир, Смолян,1996 г.) Петър хвърлил шест пъти зарчето си и получил 

различни резултати. Сборът на получените резултати е .... 

Задача 19. (“Математическо кенгуру“, 21.03.2009 г., тема  за 3-4 клас) Данчето хвърлила един 

зар последователно четири пъти и като събрала точките  от всяко хвърляне, получила 23. Колко 

пъти Данчето е хвърлила шестица? 

A) нито веднъж   Б) 1  В) 2  Г) 3  Д) не може да се определи 

                                                                                                   

Задача 20. (сп. „Математика”, брой 2, 2004 г.) Три зара са поставени един върху друг. Отстрани 

се виждат само  6, 4, 5, 1, 3, 4 и 6. Колко е сборът на точките, които не се виждат? 

А) 29   Б) 34  В) 30  Г) 24  Д) друг отговор 
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ТАЛОН ЗА ОТГОВОРИ 

 

Клас: 4                                                                                               Кръг: 1 

 

Трите имена на ученика: 

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

Училище 

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

Населено място: 

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

 

 

ЗАДАЧА ОТГОВОР 

10  

11  

12  

13  

14  

15  

17  

18  

19  

20  

Общ брой 

точки 
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