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Отборното състезание 

на първите два финала на международното състезание „Математика без граници” се 

проведе под формата на математическа щафета от 5 задачи за всеки клас.  

В условието на всяка следваща задача се съдържа отговорът на предходната. 

Всеки отбор е съставен  точно от  3 ученици от един и същ клас, поне 2 от които са 

получили право да се състезават в индивидуалното състезание. 

Задачите се решават в екип и всеки отбор попълва  общ талон за отговори.  

Време за работа - 45 минути. 

Класирането ще се извърши по класове и по брой решени задачи.  

При равен брой решени задачи се отчита изразходваното време. 

Листът за отговори изглежда така: 

ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ 

ТАЛОН ОТВЕТОВ 

АNSWER SHEET 

Клас / класс / age group:  ........ 

Трите имена на  членовете на отбора / ФИО членов команды / Full names: 

1............................................................................................................................... 

2............................................................................................................................... 

3............................................................................................................................... 

Задача 

Problem 
Отговор / ответ / answer 

1 @ = 

2  # = 

3 & = 

4 § = 

5 * = 

Време за решаване на задачите: 

Время на решение задач: 

Working time:                                                 .........    минути / minutes  

                   (попълва се от квестора) 
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МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА 1. КЛАС- ФИНАЛ 22 ЮНИ 2014 Г.   

 

Задача 1. Разликата на най-малкото двуцифрено число и най- голямото едноцифрено число 

е @. Да се намери @. 

Задача 2. Броят на едноцифрените числа, които са по-големи от @, е #. Да се намери #. 

Задача 3. Имам # балона. Три от тях са червени, а останалите сини. Броят на сините балони 

е по-голям от броя на червените с & балона. Да се намери &. 

Задача 4. Отсечка е по-къса от друга отсечка с & см. По-дългата отсечка е 8 см. Двете 

отсечки са дълги общо § см. Да се намери §. 

Задача 5. На два храста кацнали общо § врабчета. Броят на врачетата на първия храст е по-

голям с 2 от броя на врабчетата на втория храст. От първия храст отлетели 4 врабчета. И 

врабчетата  на него останали * на брой. Да се намери *. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА 1. КЛАС- ФИНАЛ 1 ЮЛИ 2015 Г. 

  

Задача 1. Сборът на две различни числа е 8. Ако и двете събираеми увеличим с 1, тогава ще 

получим сбор @. Да се намери @. 

Задача 2. Аз имам @ бонбона, дадох на сестра с 2 бонбона повече, отколкото запазих за 

себе си. Да се намери броят # на бонбоните, които запазих за себе си. 

Задача 3. Трима приятели имат топчета, като всеки от тях има различен брой топчета и 

всеки има поне # топчета. Общо тримата приятели имат най-малко & топчета. Да се намери 

&. 

Задача 4. Записах & последователни числа с 20 цифри. Най-голямото от тези числа е §. Да 

се намери §. 

Задача 5. Имам няколко детелини с по три и с по четири листенца. Общо листенцата на 

всички детелини са §. Броят на всички детелини е *. Да се намери *. 

. 
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МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА 2. КЛАС- ФИНАЛ 22 ЮНИ 2014 Г.  

 

Задача 1. Броят на двуцифрените числа със сбор на цифрите 5 е @. Да се намери @. 

Задача 2. Едната страна на правоъгълник е @ см, а другата е 2 см по-къса. Обиколката на 

правоъгълника е # см. Да се намери #. 

Задача 3. Сборът на четните числа от 1 до #, включително, е по-голям от сбора на 

нечетните числа от 1 до #, включително, с &. Да се намери &. 

Задача 4. На & см не достигат § см за да се получат & дм? Да се намери §. 

Задача 5. На три храста кацнали общо § врабчета. От първия храст 6 врабчета прехвръкват 

на втория. След това от втория храст 4 врабчета прехвръкват на третия.  

Оказало се, че врабчетата и на трите храста са станали по равен брой. Врабчетата на втория 

храст са били * на брой. Да се намери *. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА 2. КЛАС- ФИНАЛ 1 ЮЛИ 2015 Г. 

  

Задача 1. Три деца имат общо 24 бонбона. Ако две от тях изядат по 1 бонбон, а третото си 

купи още 2 бонбона, тогава трите деца ще имат общо @ бонбона. Да се намери @. 

Задача 2. Броят на двуцифрените числа с произведение на цифрите @ е # . Определете #. 

Задача 3. Разполагаме с # куфара и с # ключа за тях. Известно е, че в най-лошия случай 

можем да определим ключа за всеки куфар след &  опита. Да се намери &. 

Задача 4. Правоъгълник е образуван от & квадрата всеки със страна 1 см. Сред всички 

такива правоъгълници най-голямата възможна обиколка е § см. Да се намери §. 

Задача 5. Числата 1, 2, 3, 4, … до числото  са записани едно до друго. Оказало се, че в 

получения запис 123456789101112… цифрата 1 е използвана § пъти,а последната 

използвана цифра е цифрата 0. След това са зачеркнати 70 цифри и е получено числото *. 

Кое е най-малкото възможно число *? 
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МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА 3. КЛАС – финал 2014 г. 

22 юни 2014 г., Несебър 

Задача 1. От кабел с дължина 43 м можем да отрежем най-много @ парчета с дължина 6 м. 

Да се намери @. 

Задача 2. Ако сбора @+@+...+@ +@ е съставен само от събираеми @ и е равен на число  

между 26 и 34, тогава броят на събираемите е #. Да се намери #. 

Задача 3. Обиколката на равнобедрен триъгълник е # дм. Ако бедрото му е 16 см, тогава 

основата му е & см. Да се намери &. 

Задача 4. Рибари с четири лодки ловили риба. Трима от тях уловили по & кг, а четвъртият – 

колкото тримата заедно. Колко кг  риба общо са уловили рибарите? Отговорът означаваме с 

§. Да се намери §. 

Задача 5. Разполагаме с § клечки, всяка с дължина 1 см. С третинката от тях построили 

правоъгълник. Най-голямата възможна стойност на една от страните на този правоъгълник е 

* см. Да се намери *. 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА 3. КЛАС – финал 2015 г. 

1 юли 2015 г., Несебър 

Задача 1. От кабел с дължина 88 метра можем да отрежем най-много @ парчета с дължина 

6 метра Да се намери @. 

Задача 2. Разполагаме с различен брой бели, зелени и сини топчета - общо @ топчета. 

Белите топчета са най-много. Най-големият възможен брой бели топчета е #. Да се намери 

#. 

Задача 3. Броят на двуцифрените и трицифрените числа от          до & включително 

е 487. Да се намери &. 

Задача 4. При решаването на една задача се получили следните отговори: &, 442 и 552. 

Във всеки един от отговорите е позната вярно една от цифрите – или на единиците, или на 

десетиците, или на стотиците. Верният отговор е §. Да се намери §. 

Задача 5. Едно число ще наречем „последователно” ако в записа си съдържа 

последователни цифри. Най-малкото последователно число, което е по-голямо от §, е *. Да 

се намери *. 

Упътване: Последователни числа са 12, 87, 132, 354. 
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МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА 4. КЛАС – финал 2014 г. 

22 юни 2014 г., гр. Несебър 

Задача 1. Делителят е 7, а най- големият възможен остатък е @. Да се намери @. 

Задача 2. Иван записал израз, в който събираемите се записват само с числата @ +1 и @ +2.  

Сборът е 52. Събираемите са # на брой. Да се намери #. 

Задача 3. Броят на бактериите в една епруветка се удвоява на всяка минута. След # +1 

минути, епруветката е била пълна? На & минута епруветката е била пълна на четвъртина. 

Да се намери &. 

Задача 4. Три балона струват с & лева по-евтино, отколкото 27 балона. Един балон струва §  

стотинки. Да се намери §. 

Задача 5. За записването на всички числа от 1 до * са използвани § пъти цифрата 1. Да се 

намери най-голямата стойност на числото *. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА 4. КЛАС – финал 2015 г. 

1 юли 2015 г., гр. Несебър 

Задача 1. Числото 576 е записано от поредните цифри 5, 6 и 7. Цифрата на единиците на 

следващото по големина число, което е записано от поредни цифри, е @. Да се определи @. 

Пример за числа записани с поредни цифри: 243; 798; 345. 

Задача 2. Обиколката на правоъгълник е @ дм. Ако ширината е четвъртинката от 

дължината, тогава  лицето на правоъгълника е #  кв. см. Да се намери #. 

Задача 3. Трябва да направим водопровод с дължина # м като използваме тръби с дължини 

6 м и 7 м. Като използваме   тръби от всеки вид, без да ги режем, можем да направим 

водопровода най –малко с & свързвания Да се определи &. 

Задача 4. Трябва да са дадени § числа, за да сме сигурни, че при делението на & ще има 

поне три с един и същ остатък. Да се определи най-малката възможна стойност на §. 

Задача 5. Произведението на числата от 1 до § е числото А. Числото А завършва на * нули. 

Да се намери *. 
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МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА ПЕТИ КЛАС 

22 юни 2014 г. 

Задача 1. Броят на двуцифрените числа, които се записват с цифри, които са прости числа е 

@. Да се намери @. 

Задача 2. Една от страните на триъгълник е @ см и е с 5 см по-малка от втората страна и 2 

пъти по-голяма от третата страна. Обиколката на триъгълника е # см. Да се намери #. 

Задача 3. Скоростта на течението на река е 2 км/ч, а скоростта на лодка по течението е 10 

км/ч. За & часа лодка ще измине # км между две пристанища и ще се върне обратно? Да се 

намери &. 

Задача 4. Произведението на последователните естествени числа от 1 до N завършва на & 

нули. Най- голямата стойност на N е §. Да се намери §. 

Задача 5. Броят на трицифрените числа, които се делят без остатък на § е *. Определете *. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА ПЕТИ КЛАС 

1 юли 2015 г. 

Задача 1. Записали числата от 2 до 50. Първо зачеркнали всички числа, които са кратни на 

първото от записаните числа – 2, както и самото число 2. След това зачеркнали всички 

числа, които са кратни на първото от останалите числа –3, както и числото 3. И така 

нататък. Докато зачеркнали и последното число @. Да се определи @.  

Задача 2.  Трябва да направим водопровод с дължина @ м като използваме тръби с 

дължини 6 м и 5 м. Като използваме тръбите от всеки вид без да ги режем, можем да 

направим водопровода с най –много # свързвания. Да се определи #. 

Задача 3. Сборът на всички несъкратими дроби със знаменател е # е & .Да се определи &. 

Задача 4. От 6 правоъгълника и 13 квадрата е сглобен големият квадрат на чертежа. Ако 

обиколката на един правоъгълник е & см, лицето на големия квадрат в кв. дм е дроб със 

знаменател 5000 и числител §. Определете числото §.  
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Задача 5. Произведението на естествените числа от 1 до § се представя като произведение 

от степените на прости числа. Да се определи степенния показател * на степента с основа 3.  

Пояснение:            . (    се нарича степен с основа      и степенен показател 4). 

           . (    се нарича степен с основа      и степенен показател 3). 

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА ШЕСТИ КЛАС 

22 юни 2014 г. 

Време за работа 45 минути 

 

Задача 1. В редицата от числа (−1)
2
 ;  (−1)

2
+(−1)

3
 ;  (−1)

2
+(−1)

3
+(−1)

4 
; ...  на 2015-то място е 

числото @. Да се намери @. 

Задача 2.Сборът на абсолютните стойности  на всичките цели числа, чиято абсолютна 

стойност е по-голяма от @ и по-малка от 4, е #. Да се намери #. 

Задача 3. Лицата на правоъгълник и квадрат се отнасят, както 2:5. Лицето на правоъгълника  

е # кв. см, а едната страна на правоъгълника е равна на страната на квадрата. Обиколката на   

правоъгълника е & см. Да се намери &. 

Задача 4. Броят на ръбовете на пирамида е &. Стените на пирамидата са §. Да се намери §. 

Задача 5. Върховете на триъгълник АВС имат координати А (0, 0), В(2, 0) и C(2014, §). 

Лицето на триъгълника е * кв. ед. Да се намери *.  

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА ШЕСТИ КЛАС 

1 юли 2015 г. 

Задача 1. За различните цифри А, В и С е изпълнено, че АВ+ВС+СА=АВС. Сборът на тези 

цифри е @. Да се определи @. 

Задача 2. Точките M и N са съответно от страните АС и ВС на триъгълник АВС и делят тези 

страни съответно в отнощения 1:2 и 2:1 считано от върха С. Лицето на триъгълник СMN е 

@ кв. см. Лицето на триъгълник АВС е # кв. см. Да се намери #. 

Задача 3. Трябва да направим водопровод с дължина # м като използваме тръби с дължини 

3 м и 5 м.  Като използваме тръбите от всеки вид, без да ги режем, можем да направим 

водопровода най –малко с & свързвания. Да се определи &. 

Задача 4. Определете броят § на събираемите в израза 
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                                , ако стойността му е &. 

Задача 5. В кутия с формата на правоъгълен паралелепипед е поставена течност. Ако 

обръщаме кутията течността достига до 1 см, 2 см и 4 см. Обемът на течността е § куб. см. 

Обемът на този паралелепипед е  * куб. см. Да се намери *. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА СЕДМИ КЛАС 

22 юни 2014 г. 

 

Задача 1. Ако 15 % от естественото число N е също естествено число, тогава най- голямото 

възможно двуцифрено число N е @. Да се намери @. 

Задача 2. В правоъгълен триъгълник ъглополовящата на един от острите ъгли сключва със  

срещуположния катет ъгъл @ градуса. По -малкият остър ъгъл на триъгълника е  равен  на 

# градуса. Да се намери #. 

Задача 3. Сборът от коефициентите в нормалния вид на многочлена (x+1) (x+4) ( x+#) е #. 

Сборът от коефициентите на този многочлен, без свободния член, е &.  Да се намери &. 

Задача 4. Ъгълът между бедрата АС и ВС на равнобедрен триъгълник е (& +20) градуса.   

Ако бедрото АС на триъгълника е 10 см, тогава лицето на триъгълника е § кв. см. Да се  

намери §. 

Задача 5. Колко най-малко точки трябва да поставим в триъгълник, така че след 

разрязването му на  триъгълници с върхове тези точки и върховете на дадения триъгълник, 

да се получат § триъгълника? Отговорът е *. Да се намери *. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА СЕДМИ КЛАС 

1 юли 2015 г. 

Задача 1. Диагоналите на правилен многоъгълник с ъгъл 150 градуса са @. Да се определи 

@. 

Задача 2. Точките M и N  са съответно от страните АС и ВС на триъгълник АВС и делят тези 

страни съответно в отношения 1:2 и 2:1 считано от върха С. Лицето на триъгълник СMN е 

@ кв. см. Лицето на триъгълник АВС е # кв. см. Да се намери #. 

Задача 3. Броят на всички двуцифрени числа, които имат толкова естествени числа за 

делители, колкото и числото #, е &. Да се определи &. 
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Задача 4. От всички триъгълници със страни цели числа сантиметри и обиколка & см, най-

голямата страна има дължина § см. Определете §. 

 

Задача 5. Ако   е число, което е по-малко от §, да се пресметне най-малката цяла стойност * 

на израза                .  

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА ОСМИ КЛАС 

22 юни 2014 г. 

Задача 1. Най-малката стойност на израза                 

 e @. Да се намери @. 

Задача 2. В трапеца АВСD с основи АВ и СD, АВ > CD, диагоналите се пресичат в точка О. 

Ако лицата на триъгълниците АВО и СОD са съответно         и      , тогава лицето на 

трапеца е #     . Да се намери #.  

Задача 3. За колко естествени числа & e уравнението              има рационални 

корени. Да се намери &. 

Задача 4. В квадрат са разположени & точки. Този квадрат ще можем да разрежем  най-

много на § триъгълници. Да се намери §. 

Задача 5. В остроъгълния триъгълник АВС ъгъл А е § градуса. Ако АА1 и ВВ1 са височини 

на този триъгълник да се определи ъгъл СВ1А1, ако ъгъл С е (3. §) градуса. Отговорът 

означаваме с *. Да се намери *. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА ОСМИ КЛАС 

1 юли 2015 г. 

Задача 1. Числата a, b и c, са цели и такива, че многочленът  

             е равен на             Сборът им е @. Да се определи @. 

Задача 2. Ако х е число, което е по-малко от @, най-голямата  цяла стойност на израза 

              е #. Да се намери #. 

Задача 3. В един многоъгълник с # върха са дадени # точки. Той е разрязан на непресичащи 

се & триъгълници с върхове дадените точки и върховете на многоъгълника. Да се определи 

най-голямата възможна стойност на &. 

Задача 4. Броят на различните естествени числа, които са делители на числото         

     е § . Определете §. 
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Задача 5. Сред §+1 числа винаги има *числа, които при делението на 8 дават едни и същи 

остатъци. Да се определи *. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЩАФЕТА ЗА ДЕВЕТИ- ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС 

1 юли 2015 г. 

Задача 1. Радиусите на вписаната и  описаната окръжности за правоъгълен триъгълник са 2 

cm  и 5 cm. Лицето на триъгълника е @ кв. см. Да се определи @. 

Задача 2. Броят на естествените числа, които са по-малки от @ и не могат да са стойност на 

дискриминанта с цели коефициенти, е #. Да се намери  #. 

 

Задача 3. В един многоъгълник с  # върха са дадени # точки. Той е разрязан на непресичащи 

се & триъгълници с върхове дадените точки и върховете на многоъгълника. Да се определи 

най-голямата възможна стойност на &. 

 

Задача 4. Нека с § означим по-малкото от двете различни естествени числа х и у, а числото 

р е половината от &, такова че е просто число и 

 

 
 

 

 
 

 

 
 . 

Да се намери §.  

Задача 5. Върху медиана СМ на триъгълник АВС е взета точка D, така че СD:DM=1:§. 

Правата АD пресича страната ВС в точката E, тогава точката Е дели страната ВС в 

отношение 1: *, считано от върха C. Да се определи *. 
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MATHEMATICS WITHOUT BORDERS – NESSEBAR 22 JUNE 2015 

TEAMS FINAL 2014 

ANSWERS 

 

 

Group 

Problem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 @=1 @=5 @=7 @=6 @=16 @=1 @=80 @=4 

2 #=8 #=16 #=4 #=7 #=45 #=10 #=20 #=25 

3 &=2 &=8 &=8 &=6 &=12 &=14 &=130 &=12 

4 §=14 §=72 §=48 §=25 §=54 §=8 §=25 §=26 

5 *=4 *=22 *=7 *=103 *=17 *=8 *=12 *=76 

 

 

 

MATHEMATICS WITHOUT BORDERS – NESSEBAR 1 JULY 2015 

TEAMS FINAL 2015 

ANSWERS 

Group 

Problem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 10 24 14 5 47 18 54 -2 24 

2 4 4 11 100 8 81 243 7 12 

3 15 6 496 14 2 16 16 19 34 

4 14 14 546 29 98 32 7 156 9 

5 4 0 564 6 46 64 - 5  20 18 

 


