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ПЪРВИ КРЪГ 

Пети 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: 

РЕБУСИ 

ПРИНЦИП НА КРАЙНИЯ ЕЛЕМЕНТ 

 

РЕБУСИ 

 Не минава математическо състезание без математически ребус. Примери – много. Как 

успешно да се справим с решаването на   предложения ребус? 

 Няма рецепта за решаването на ребуси, но със сигурност трябва отнякъде да започнем 

развързването на възела: от разположението на цифрите, от броя на символите, от 

последните цифри ... 

 Ще ви предложим няколко примерни задачи. Навсякъде в задачите ще имаме предвид, 

че на еднаквите букви съответстват еднакви цифри и на различните букви – различни 

цифри. 

 

Задача 1.  Вместо  * да се поставят различни цифри, така че да е изпълнено равенството: 

  *4 

+  * 

---------- 

*** 

Решение. Трябва да отчетем, че сме събрали двуцифрено и едноцифрено число и сме 

получили трицифрено число. Очевидно е, че цифрата на десетиците на числото *4  не може 

да е по-малка от 9, защото  сборът на 84 и  едноцифрено число е най-много 93. 

Така достигаме до  94+ * = ***. 

Остава да направим проверка. От  94+6=100, 94+7=101, 94+8=102, 94+9=103 и условието 

„вместо * да се поставят различни цифри” достигаме до отговора: 94+8=102. Отговор: 

94+8=102. 

Не се учудвайте, ако решената вече задача срещнете като: 

Задача 2. Вместо буквите да се напишат различни цифри, така че да е вярно: 



2 

 

   Р4 

+  Е 

---------- 

СОЛ 

 

Обикновено сме свикнали всяка задача да завършва с конкретен отговор и много често с 

недоверие посрещаме задачи, в които крайния резултат е – „няма такова число”... 

Ще ви предложим и няколко ребуса, които нямат решение. 

 

Задача 3. Реши ребуса, ако на различните букви съответстват различни цифри, а на 

еднаквите букви – еднакви цифри:   

                

                 З   А   Д   А   Ч   А 

              + З   А   Д   А   Ч   А 

               -------------------------- 

             Р  Е  Ш  Е   Н   И  Е 

Решение. От всеки разред в следващия може да има пренос най-много 1. Разглеждайки 

събирането на разреда на единиците, стотиците и десетохилядните, стигаме до извода, че 

или А+А или А+А+1 завършва с еднакви цифри, което е невъзможно. 

Предлагаме да решите самостоятелно следващите две задачи: 

Задача 4. (задачата е от списание „Квант”, бр. 1, 1973 г. )  Нека  вв и авc са  съответно 

двуцифрено число, съставено от цифрата в, и трицифрено число, съставено от цифрите а, в 

и с. Ако вв+вв = авc, определете а,в и с. 

Задача 5. (задачата е от списание „Квант”, бр. 6, 1977 г. ) Намерете двуцифрено число, 

първата цифра на което е разликата между това число и числото, записано със същите 

цифри, но в обратен ред. 

 

Има задачи, при които бързото решение се открива именно след решаване на съставен  

ребус. Ето два примера: 

Задача 6. а) (списание „Математика”, бр.1, 1990 г.) Разликата на две естествени числа е 

208. Последната цифра на едното число е 1, а ако я задраскаме се получава другото число. 

Да се намерят двете числа. 



3 

 

б) (списание „Математика +”, бр.2, 1994 г.) Цифрата на стотиците на едно трицифрено 

число е 7. Ако тази цифра преместим на последно място, ще получим ново трицифрено 

число, което е с 567 по-малко от първоначалното. Да се намери първоначалното число. 

Решение. а) Нека АВ1 е едното  от търсените числа, а АВ е другото. Достигаме до 

    АВ1 

-     АВ 

________ 

    208 

От 11-В = 8, получаваме, че В = 3. Остава да решим: 

    А31 

-     А3 

______ 

     208 

Оттук се вижда, че 2-А=0 или 12-А=0. 

Така определяме А=2. 

Числата са 231 и 23. 

Решение. б) Нека търсеното число е 7ху. Тогава новополученото е ху7. 

Съставяме ребуса 

   567 

+ ху7 

______   

7ху 

Понеже 7+7 = 14, тогава у = 4. Ребусът се свежда до: 

   567 

+ х47 

______   

   7х4 

От 6+4+1=11, следва че х=1. 

Остава да проверим дали наистина 5+х+1=7, при х=1. 

Търсеното число е 714. 

 

За самостоятелна работа ви предлагаме чрез ребус да решите следите задачи: 
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Задача 7. (списание „Математика +”, бр.2, 1994 г.) Отляво и отдясно на дадено 

двуцифрено число написваме цифрата 1 и полученото четирицифрено число  е 23 пъти по-

голямо от даденото. Да се намери двуцифреното число. 

Задача 8. Реши ребуса, ако на различните букви съответстват различни цифри, а на 

еднаквите букви – еднакви цифри 

а) (математически турнир „Иван Салабашев”, 1994 г.) РАК+РАК= ОМАР; 

А) ОМАР = 1609  Б) ОМАР = 1607 В) ОМАР = 1608 Г) друг отговор 

 

б) (състезание по математика,  гр. Пазарджик, 1997 г.) 

(БОН) + (БОН) + (БОН) + (БОН) = СОК; 

А) БОН = 198   Б) БОН = 199   В) БОН = 197  Г) друг отговор 

 

ЕДИН МЕТОД за решаване на задачи, наречен 

„ПРИНЦИП НА КРАЙНИЯ ЕЛЕМЕНТ“ 

Нека разгледаме следната 

Задача 9. Иван, Елена, Зара и Диан събирали гъби. Елена събрала най-много гъби, а Диан –  

най-малко. Кой е събрал повече гъби – момичетата или момчетата? 

Решение. Ако извършим класиране, според  събраните гъби, ще получим следните две 

възможни класирания, в които Елена е първа, Диан – последен: 

Елена, Иван, Зара, Диан;  Елена, Зара, Иван; Диан. 

В първия случай Елена е събрала повече от Иван, а Зара – повече от Диан. Тогава  

момичетата са събрали повече гъби. 

Във втория случай – всяко от момичетата е  събрало повече гъби от всяко от момчетата. И в 

този случай момичетата са събрали повече гъби. 

 

Руският математик А. Розентал определя „принципът на крайния елемент“ така: 

„Разгледайте крайните възможности“ (списание „Квант“, брой 8/1976 г.; брой 9/1988 г.). 

Нека  разгледаме няколко задачи  с „разглеждане на крайните възможности“. 

Задача 10. Сборът на пет различни естествени числа е 99. Най-голямото от тях е 22. Да се 

намери най-малкото сред тях. 

Решение: тъй като 22+21+20 +19 +18 = 100  > 99, тогава най-малкото число е по-малко от 

18. 

Но  22+21+20+19+16=98<99, тогава най-малкото число е по-голямо от 16. 

Така достигаме до отговора – най-малкото число е 17. 
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Задача 11. Седем гъбари (хора, които събират гъби) събрали общо 100 гъби, при това всеки 

е събрал различен брой гъби. Вярно ли е, че има трима сред тези гъбари, които са събрали  

не по-малко от 50 гъби? Отговорът да се обоснове! 

Решение. Нека класираме по брой събрани гъби. Да обърнем внимание на тези, които са 

събрали най-много гъби. 

Нека  третият в класирането  гъбар е събрал 16 или повече от 16 гъби. 

Тогова вторият е събрал е събрал 17 или повече от 17 гъби. 

Първият – 18 или повече от 18 гъби. 

Първите трима в класирането са събрали  най-малко 16+17+18=51 гъби. 

Нека третият в класирането е събрал не повече от 15 гъби. Тогава 4-мата гъбари, киито са 

след него  в класирането, са събрали не повече от  14+13+12+11=50 гъби. Така получихме, 

че първите трима са събрали повече от 100-50=50 гъби. 

С това задачата е решена. 

 

Една задача за самостоятелна работа: 

Задача 12. Дадени са 6 различни естествени числа със сбор 22. Намерете тези числа. 

 

Задача 13. Георги си намисли 4 числа и пресметнал сборовете на всеки две от тях. Оказа се, 

че тези сборове са 1, 2, 3,4, 5 и 6. Кои числа си е намислил Георги? 

 

Задача 14. Осем гъбари събрали  общо 37 гъби. Всеки от тях е  намерил поне една гъба и 

всички са събрали различен брой гъби. Вярно ли е, че има двама сред тези гъбари, които да 

са събрали повече от останалите шест? 

А) Вярно е Б) Не е вярно 

 

Задача 15. (Математическо кенгуру, 21.03.2009 г.) Катеричките Ади, Ани и Аси събрали 

общо 7 ореха като всяка събрала най-малко по един орех и броят на събраните орехи от 

всяка една от тях бил различен. Ади събрала най-малко, а Ани  – най-много. Колко ореха е 

събрала Аси?   

A) 1    Б) 2    В) 3   Г) друг отговор 

 

Задача 16. В едно математическо състезание класиралите се на първите четири места имат 

общо 100 точки. Ако е известно, че първият има не повече от 27 т., а четвъртият – не по-

малко от 22 т. и няма двама с равен брой точки, колко точки има класиралият се на второ 
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място? 

A) 26   Б) 25   В) 26 или 25  Г) друг отговор 
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ТАЛОН ЗА ОТГОВОРИ 

 

Клас: 5                                                                                               Кръг: 1 

 

Трите имена на ученика: 

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

Училище 

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

Населено място: 

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

 

 

ЗАДАЧА ОТГОВОР 

4  

5  

7  

8а  

8б  

12  

13  

14  

15  

16  

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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....................................................................................................................................................... 
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…................................................................................................................................................... 
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