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Здравейте, 

Това е  тема № 1 от клуб „Математически таланти“ за 2022 г.- 2023 г. 

 

Какви са нашите очаквания? 

В посочения срок да ни изпратите: 

 отговори и по възможност решения на задачите за самостоятелна работа; 

 бележки по условията на задачите; 

Оформлението на листовете да е в следния вид: 

 

Име на детето, клас, училище, населено място 

(данните ще се използват при издаване на сертификат за участие) 

 

№ на 

задачата 

Отговор Решение 

 

Резултати от кръга 

След проверка на представените отговори и решения ще получите резултат от проверка. 

Всеки правилен отговор на всяка задача се оценява с 2 точки, ако отговорът е непълен – 

с 1 точка, ако отговорът е грешен или не е посочен – 0 точки. 

 

Следващият кръг 

В посочените срокове ще изпращаме на Вашите адреси темите за разглеждане. 

Ще изпращаме и обобщение на бележките Ви по условията на задачите и техните 

решения, ще цитираме имената на участниците, които са ги предложили. 

Условията за участие в клуба 

След кръг 2 всички участници, които са изпратили отговори и решения на първите две 

теми за своя клас, ще получат графика и условията за продължаване на участието в 

клуба. 

Първата тема от клуба е свързана с предстоящия, от 18 до 31 октомври 2022 г., 

есенен кръг на турнира „Математика без граници“. 

mailto:talanti_4@abv.bg
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Тема 1- учебна 2022/2023 

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ЗАДАЧИ в „Математика без граници“ 

 
 

ЗАДАЧИ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ 

Задача 1. Колко от произведения от числовата редица  

1.2.3;  2.3.4;  3.4.5;  4.5.6; . . . ;  98.99.100 

се делят на 10? 

Задача 2. Колко от сборовете 

 1 + 2; 1 + 2 + 3; 1 + 2 + 3 + 4; 1 + 2 + 3 + 4 + 5; ...; 1 + 2 + 3 + ... + 2012 + 2013; 1 + 2 + 3 + ... + 2013 + 2014  

са четни числа? 

Задача 3. Израза  (5 + 10 + 15 + ... + 90 + 95 + 100) + (100 + 95 + 90 + ... + 15 + 10 + 5)  

е сборът на всички числа от 5 до 100 и от 100 до 5, които се делят на 5 (“+ ... +“ означава, 

че са пропуснати всички числа от 20 до 85 включително, които се делят на 5). 

Пресметнете стойността на този израз. 

A) 2100 B) 1005 C) 1050 D) 2010 

Задача 4. Колко от произведенията от числовата редица  

1 × 2 × 3;  2 × 3 × 4;  3 × 4 × 5;  4 × 5 × 6; . . . ;  98 × 99 × 100  

се делят на 6? 

Задача 5. Намерете стойността на израза 

3 + 6 + 9 − 12 + 15 + 18 + 21 − 24 + ⋯ + 51 + 54 + 57 − 60 + 63 + 66 + 69 − 72. 

. 

 

№ на 

задачата 

Отговор Решение 

1 58 Това са всички произведения, в които се съдържа множител, 

който се дели на 5. 

Наблюдаваме, че 5 е трети, втори и първи множител в 

посочените произведения. 

Така броят на произведенията, които се делят на 10 е равен на 

утроения брой на числата от 1 до 95, които се делят на 5, и още 
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едно произведение, в което участва 100. 

Броят на числата от 1 до 95, които се делят на 5, е 19. 

Търсеният брой е 3.19 + 1 = 58.   

2 1006 Броят на сборовете е 2013. 

Те са 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, …т.е.  

нечетно (Н), (четно (Ч), четно (Ч), нечетно (Н), нечетно (Н)), 

четно (Ч), четно (Ч), нечетно (Н), нечетно (Н),… 

След първото число следват 2012 числа, които можем да 

разделим на четворки, във всяка от които две от числата са 

четни. 

Търсеният брой е 2012:2 = 1006. 

3 2100  

(5 + 10 + 15 + ... + 90 + 95 + 100) + (100 + 95 + 90 + ... + 15 + 10 + 

5) = = (5 + 100) + (10 + 15 + ... + 90 + 95 + 100) +  

+ (95 + 90 + ... + 15 + 10 + 5) = …. = 20.105 = 2100. 

4 98 Сред всеки три поредни числа едно се дели на 3 и поне едно е 

четно. Тогава всяко произведение е кратно на 6. 

Всички произведения се делят на 6. Те са 98. 

 

5 396 (3 + 6 + 9 − 12) + (15 + 18 + 21 − 24) + ⋯ + (51 + 54 + 57 − 60)

+ (63 + 66 + 69 − 72) = 

= 6 + (6 + 2.12) + (6 + 2.24) + ⋯ + (6 + 2.60)

= 6.6 + 12. (2 + 4 + 6 + 8 + 10) = 396 

 

 

 

НАЙ-ГОЛЯМО , НАЙ-МАЛКО 

 

Задача 6. В квадратчетата 

   × 
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поставете цифрите 1, 2, 3 и 4, всяка използвана по 1 път, така че да получите най-

голямото възможно произведение. Кое е то? 

 

Задача 7. При делението на две естествени числа се получава частно 6 и остатък 3. 

Пресметнете най-малкия възможен  сбор на  тези числа. 

A) 31 B) 27 C) 34 D) друг отговор 

 

Задача 8. Произведението на пет последователни цели числа завършва точно на две 

нули. Кое е възможното най-голямо число сред тези числа, ако произведението е най-

малкото възможно? 

Задача 9. Колко най-много пресечни точки могат да имат 5 прави в равнината? 

Задача 10. Представете числото 13 като сбор на няколко естествени числа с най-голямо 

произведение. Колко са събираемите? 

 

 
№ на 

задачата 

Отговор Решение 

6 1284 Възможностите са: (1, 2, 3) и 4; (1, 2, 4) и 3; (1, 3, 4) и 2; (2, 3, 4) и 1;  

Съобразяваме, че най-голямото произведение е число по-голямо от 

900 и  ще очакваме да е сред произведенията:  

 321 × 4 и 421 × 3.  

След пресмятане се установява, че те са съответно 1284 и 1263. 

По-голямото от тях, а следователно и сред всички възможни, е 1284. 
 

7 58 По-малкото от двете числа е число по-голямо от 8, защото остатъкът е 

8. 

Ако по-малкото от двете числа е 9, тогава другото число е 78 – 9 = 69. 

Но тогава 69 : 9 = 7 (ост. 6).  

Ако по-малкото от двете числа е 10, тогава другото число е 78 – 10 = 

68. Тогава 68 : 10 = 6 (ост. 8). Търсената разлика е 68 – 10 = 58. 

8 25 На две нули завършват числата, в които има два множителя, 
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които се делят на 5 или един множител, който се дели на 25. 

Сред пет последователни числа обаче няма две, които се делят 

на 5. Едно е числото. 

Така достигаме до  произведението 21.22.23.24.25. Най-голямото 

сред тези числа е 25. 

И произведенията 22.23.24.25.26, 23.24.25.26.27, 24.25.26.27.28 и 

26.26.27.28.29 завършват на точно на две нули, но те са по-

големи от 21.22.23.24.25. 

 

9 10 Две прави могат да имат най-много една пресечна точка. 

Следователно пет прави могат да имат най-много 5 × 4 ÷ 2 = 10 

пресечни точки.  

10 4 или 5 Най-голямо произведение ще се получи, ако събираемите са 4 

или 5  - три тройки и една четворка, три тройки и две двойки;  

13 = 2 + 2 + 3 + 3 + 3   

13 = 4 + 3 + 3 + 3   

 

 

ИГРИ 

Задача 11. Две деца играят на следната игра: от кутия с 17 бонбона те един след друг за 

един ход изяждат 1, 2 или 3 бонбона. Печели този, който изяде последния бонбон. 

Първият играч изяжда 3 бонбона.  Колко бонбона трябва да изяде вторият играч при 

първия си ход, за да победи, независимо от останалите ходове на първия играч? 

Решение: 

Ако първият играч изяде 3 бонбона, остават 14 бонбона. Вторият играч изяжда 2 бонбона 

и след това допълва броя на изядените бонбони от първия играч до 4.  

Задача 12. Колко най-малко цели числа от 1 до 55 трябва да изберем на случаен 

принцип, за да сме сигурни, че сред избраните числа ще има две, чиято разлика е 10? 

Решение: Разделяме числата на групи: 

1, 2, 3, ..., 9,10 

11, 12, ...., 19, 20; 



Клуб „Математически таланти” 

7 
 

21, 22, ..., 29, 30; 

31, 32, …, 39, 40; 

41, 42, 43,44, 45;   

51, 52, 53, 54, 55. 

46, 47, 48, 49, 50 

Избирам 10 числа от първата група, 10 – от третата, 5 - от четвъртата и 5 – от шестата. 

Общо 30 числа. 31- тото избрано ще е вече  в една от групите – втора или четвърта или 

петата. Това означава, че ще има две числа с разлика 10. 

ЧЕТНОСТ 

Задача 13. Записани са 5 естествени числа: 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑥, 𝑦. 

Сборовете 𝑎 +  𝑏 +  𝑐,    𝑏 + 𝑐 + 𝑥,    𝑐 +  𝑥 +  𝑦,  са четни числа. 

Сборовете  𝑎 +  𝑏 +  𝑐 + 𝑥,    𝑏 + 𝑐 + 𝑥 + 𝑦 са нечетни числа. 

Колко от числата 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑥, 𝑦 са четни? 

Решение: От това, че 𝑎 +  𝑏 +  𝑐 е четно число и 𝑎 +  𝑏 +  𝑐 + 𝑥 е нечетно число , следва 

че х е нечетно число.  

От това, че   𝑏 +  𝑐 +  𝑥 е четно число и 𝑏 +  𝑐 +  𝑥 + 𝑦 е нечетно число , следва че y e 

нечетно число. 

Тогава от това, че  

   𝑥, 𝑦   са нечетни числа, но  𝑐 +  𝑥 + 𝑦   е четно ⟹ c e четно. 

𝑏 +  𝑐 +  𝑥 + 𝑦,     𝑥, 𝑦 са нечетни числа, с е четно получаваме че b e нечетно. 

От  това, че 𝑎 +  𝑏 +  𝑐 e четно, а b+ c e нечетно число ⟹ a е нечетно число. 

Сред числата само едно е четно. 

Задача 14. Запишете 5 различни естествени числа, такива че произведението на всеки 4 

от тях да се дели на останалото число. 

Решение: 

Един възможен отговор: 1, 2, 2 × 2, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2. 
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През октомври 2022 г.  и ноември 2022 г. предстоят още две математически 

състезания - „Хитър Петър“ и „Черноризец Храбър“ 

Предлагаме Ви следните  

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 

Задача 1. („Хитър Петър“, 2019 г.) В три кутии има моливи. В първата кутия има с 88 

по-малко, отколкото в другите две, взети заедно. Във втората има с 28 по-малко, 

отколкото в първата и третата, взети заедно. Колко молива има в третата кутия?  А) 57  

Б) 59 В) 56 Г) 55 Д) 58  

 

Задача 2. (2019 г.) Парче хартия с формата на триъгълник е разрязано по права линия на 

две фигури. След това една от фигурите е разрязана по същия начин на две фигури и т.н. 

Колко най-малко разрязвания трябва да направим, така че сборът от върховете на всички 

фигури да бъде 2020?  

А) 505  Б) 504  В) 503  Г) 555  Д) 606  

 

Задача 3. (2019 г.) Намерете сбора от цифрите на най-голямото естествено число с първа 

цифра 1, за което всяка цифра (без първата и последната) е по-голяма от половината на 

сбора на съседните  ѝ две цифри? 

 

Задача 4. (2019 г.) Хитър Петър начертал на дъската две прави линии и отбелязал по 5 

точки на всяка от тях. След това преброил триъгълниците, чиито върхове са 

отбелязаните точки. Техният брой бил по-малък от 100. Колко са тези триъгълници? 

 

Задача 5. (2020 г.) Кое число трябва да прибавим към числото  

56 + 67 + 78 + 89, за да получим число, което е по-голямо от  

58 + 69 + 81 + 92 с половината на прибавеното число?   

А) 6  Б) 10  В) 16  Г) 20  Д) 22 

Задача 6. (2020 г.) Числата от 1 до 100 са разделени на две групи – четни и нечетни. С 

колко сборът от цифрите, използвани за записване на числата от едната група е по-голям 

от сбора от цифрите, използвани за записване на числата от другата група?  
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А) 50  Б) 48  В) 59  Г) 39 Д) друг отговор 

 

Задача 7. (2020 г.) Дадено е трицифрено число. Задраскваме цифрата на стотиците. 

Оставащото двуцифрено число умножаваме по шест и получаваме даденото число. 

Колко такива трицифрени числа има?  

А) 2  Б) 3  В) 4  Г ) 5  Д) 6 

 

Задача 8. (2020 г.) Сборът на 13 различни естествени числа е 92. На колко е равно най-

голямото от тях?  

А) 15 Б) 16 В) 17  Г) 18 Д) 14 

 

Задача 9. (2020 г.) Колко на брой са четирицифрените числа, за които първата цифра на 

числото показва броя на нулите в това число, втората - броя на единиците, третата – броя 

на двойките, а четвъртата – броя на тройките? 

Задача 10. (2021 г.) Подреждаме естествените числа в редове и колони по следния 

начин: 

1  

2 3 

4 5 6  

7 8 9 10 

11 12 13 14 15  

Колко числа, по-малки от 246 има в колоната, в която е числото 246? 
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Тема № 2 

Една задача от 2011 година 

В книгата на Светлозар Дойчев и Ивайло Старибратов „Математика за 

кандидатстване в математически гимназии след четвърти клас” (Издателство 

„Регалия 6”) има много интересни задачи . Сред тях е и следната 

Задача 1. Ако пресметнете сбора  

333 + 444 + 555 + 777 

ще установите, че той не е равен на 2011. 

а) Можете ли да смените някой от цифрите на събираемите с цифрата 0, така че след 

смените новият сбор да е равен на 2011? По колко начина можете да направите това? 

б) Можете ли да смените някой от цифрите на събираемите с цифрата 2, така че след 

смените новият сбор да е равен на 2011? По колко начина можете да направите това? 

в) Трябва да смените възможно най-малък брой от цифрите на събираемите снякоя 

друга, но една и съща цифра, така че новият сбор да стане равен на 2011. Покажете как 

да стане това. 

Решение: 

a) Сборът 333 + 444 + 555 + 777 e 2109. 

От 2109 – 2011 = 98, следва че замяната ще трябва да е при цифрите на десетиците или 

цифрата на единиците 

число Смяна на десетици Смяна на единици 

333 Намалява с  30 3 

444 40 4 

555 50 5 

777 70 7 

 

Трябва да намерим сбора на кои смени на единиците завършват на 8: 

Всичките възможни сборове на смени на единиците  са 3, 4, 5, 7 , 8, 9, 10,  11, 12, 14, 16. 

Един е сборът с цифра на единиците 8 и той се получава от 3 + 5. 

Сега остава да видим при кои сборове на смените на цифрите на деситиците се получава 

90: това е възможно  само при 50 + 40. 

И така: 
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число Смяна на десетици Смяна на единици Получава се 

333  3 330 

444 40  404 

555 50 5 500 

777   777 

Сбор: 

2109 

  Сбор: 2011 

 

Отговор: Да, можем да направим замяна  с 0 и да се получи сбор 2011 и това може да се 

направи само по един начин: 330 + 404 + 500 + 777 = 2011. 

б) Сборът 333 + 444 + 555 + 777 e 2109. 

От 2109 – 2011 = 98, следва че замяната ще трябва да е при цифрите на десетиците или 

цифрата на единиците 

число Смяна на 

стотиците 

Смяна на десетици Смяна на единици 

333 Намалява със  100 Намалява с  10 1 

444 200 20 2 

555 300 30 3 

777 500 50 5 

 

От  

98 = 90 + 8 =10 + 30 + 50 + 8 =   10 + 30 + 50 + 1 + 2 + 5 =  10 +  30 + 50 + 3 + 5 

достигаме до двете възможности: 

 

число Смяна на десетици Смяна на единици Получава се 

333 Намалява с  10 1 322 

444  2 442 

555 30  525 

777 50 5 722 

2109   2011 
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число Смяна на десетици Смяна на единици Получава се 

333 Намалява с  10  323 

444   444 

555 30 3 522 

777 50 5 722 

2109   2011 

 

Така достигаме до отговора: 

Можем да сменим някой от цифрите на събираемите с цифрата 2, така че след 

смените новият сбор да е равен на 201 и  това можем да направим по два начина: 

322 + 442 +  525  + 722 = 2011; 

323 + 444 +  522  + 722 = 2011. 

 

в) Не е трудно да се установи, че не е възможно да сменим само една от цифрите.  

Равенството 333 + 4446 + 555 + 677 = 2011 показва, че е възможно да сменим точно две 

от цифрите и да получим 2011. 

 

Задачата за шахматната дъска на Сиса 

е забележителна за историята на математиката. Арабският учен Ибн Халикан е считан за 

първия автор, който през 1256 разказва  история, свързана с  с великият везир Сиса бен 

Даир, който бил помолен от индийския крал Ширхам да каже каква награда иска за това, 

че е открил играта шах.  

Сиса отвърнал на краля: „Ваше Величество, бих бил щастлив, ако ми дадете едно зрънце 

пшеница на първото квадратче от игралната дъска на шах, две зрънца на второто, четири 

на третото, осем на четвъртото и т.н. за всичките 64 квадратчета“. 

„Само това ли искаш, глупако Сиса?“ - изкрещял ученият владетел. 

Кралят не осъзнал колко много пшеница ще получи Сиса!  

А именно – зашеметяващия брой от 18 446 744 073 709 551 615 зрънца.  
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Ан Гелбер пише: „При около 100 зрънца на всеки кубичен сантиметър общият обем на 

пшеницата на Сиса би била около 200 кубични километра. За да се натовари това 

количество, биха били необходими две хиляди милиона железопътни вагона, които ще 

образуват влак с дължина, равна на хиляди пъти обиколката на Земята“. 

 

Откъс от „Книга за математиката” на Клифърд Пиковър („Книгомания“). 

 

 

ИДЕИ върху шахматната дъска 

 

Шахматната дъска 

е квадратна дъска, която е разделена на 64 (8×8) квадратчета. Условно цветът на 32 от 

тези квадратчета е бял, а на другите 32 – черен. Цветовете на полетата се редуват, като се 

изисква първото поле отляво на първия ред от страната на всеки играч да е черно. 

 

 

 

Ето една задача, която  свързваме с шахматната дъска: 

Задача 2. ( от книгата на Игор Шаригин, Математический винегрет, М. 1991) От 

квадрат 8 х 8 са изрязани двете клетки, които са разположени на един диагоналите. 

Може ли този квадрат да се покрие с правоъгълник с размери 1х2? 
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Решение: Нека оцветим „шахматно” дъската. Нека оцветим „шахматно” и 

правоъгълника. Всеки правоъгълник ще закрие и бяла и черна клетка. В същото време 

количеството на белите и черни клетки е различно: или 30 бели и 32 черни; или 32 бели 

и 30 черни. 

 

Задача 3. (списание „Математика”, брой 7, 1988 г.) Квадрат е разделен на 9 по-малки 

квадратчета, в които има по едно дете. В един момент децата преминават на съседно 

квадратче (две квадратчета се наричат съседни, ако имат обща страна). Да се докаже, че 

едно от квадратчетата ще остане свободно. 

Решение (списание „Математика”, брой 8, 1988 г.): Ако оцветим квадратчетата, както е 

показано на чертежа, ще отбележим, че съседни са само различно оцветени квадратчета. 

В такъв случай децата от черните квадратчета ще отидат на бели, а от белите – на черни. 

Но тогава едно от черните квадратчета ще остане празно, защото те са с 1 повече. 

Задача 4. („Иван Салабашев” , тема за 6 клас, 2004 г.) По колко начина на шахматно 

оцветена дъска 3х3 могат да се поставят две еднакви фигури така, че те да са на полетата 

от един и същ цвят и да не са в нито един ред, нито в един и същ стълб? 

Решение (Математически турнир Иван Салабашев , СМБ, 2006 г.):  

Когато фигурите са върху черни полета, те са или върху централното поле и едно от 

ъгловите полета (4 възможности), или върху две диагонално разположени ъглови полета 

(2 възможности). 

Когато фигурите са върху белите полета, възможностите са (А2, В1), (А2, В3), (С2, В1), 

(С2, В3). 
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Отговор: Общо възможните разположения са 10. 

Задача 5. Възможно ли е някой от затъмнените малки квадратчета в дадения квадрат да 

се оцветят в бяло, за да може всеки ред и всеки стълб на дадения квадрат да съдържа 

точно по едно затъмнено малко квадратче?  Отговорът да се обоснове. 

     

     

     

     

     

 

Решение:  

Тъй като редовете в дадения квадрат са 5, то трябва да останат поне 5 затъмнени 

единични квадратчета. Ако останат повече от 5, тогава поне един от редовете на дадения 

квадрат ще съдържа най-малко две от тях.  Първоначалният брой затъмнени квадратчета 

е 11. Тогава трябва да оцветим в бяхо още 6 квадратчета. 

Сега трябва да дадем конкретна реализация: 

 

     

     

     

     

     

 

Коментар: Задача  от „Европейско кенгуру“ – 2010 г. има следната формулировка 
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Колко от затъмнените единични квадратчета в дадения квадрат трябва да се оцветят в 

бяло, за да може всеки ред и всеки стълб на дадения квадрат да съдържа точно по едно 

затъмнено единично квадратче?  

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) отговорът не е еднозначен 

 

Задача 6. Колко най-много клетки от шахматна дъска 8х8  можем да пресечем  с едно 

разрязване по права линия? 

 

Решение:  

На дъската  се пресичат 18 прави - девет вертикални и девет хоризонтални.  

Правата, която ще построим може да пресече всяка от тях само в една точка, но от 

четирите линии, образуващи страните  на дъската, тя пресича само две. 

От това следва, че построената права може да пресече линиите на дъската в най-много 16 

точки.  

Тези точки разделят линията на най-много 15 участъка, всеки от които се намира в едно 

поле.  

Така всеки разрез/права  на дъската ще пресича най-много 15 полета. От фигурата 

 

следва, че точно толкова полета се пресичат от разрез, прокаран успоредно на диагонала 

на дъската и минаващ през средите на две от ъгловите квадратчета. 

 

Задачи за самостоятелна работа 

Задача 7. (А.Шаповалов, Русия) Квадрат 8х8 започваме да оцветяваме по една клетка 

като в нея записваме броя на граничещите с нея (ако имат обща страна) по-рано 
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оцветени клетки. Да се пресметне сбора на числата, които са записани в клетките, когато 

квадрата е оцветен напълно. 

Задача 8. Лицето на правоъгълника е 99 кв. см. Колко най-много правоъгълника с 

размери 3 см и 2 см могат да бъдат разположени в дадения правоъгълник без застъпване 

и припокриване? 

Задача 9. Във всяка клетка с размери 16 × 30 има бръмбар. Съседи са тези бръмбари, 

които са в клетки, които имат обща страна. Могат ли бръмбарите да прелетят върху 

дъска 15 × 32 , така че във всяка клетка да има бръмбар и съседите от първата дъска са 

съседи и на втората дъска? Отговорът да се обоснове. 

Задача 10. В сбора 987 + 654 + 321 някои от цифрите (различни от 7) заменили със 

цифрата 7 така, че новият сбор станал равен на 2021. Колко е сборът на заменените 

цифри? 

Задача 11. Колко са зърната върху една шахматна дъска, ако на първото квадратче е 

поставено1 зърно,  на второто - 2 зрънца, 3 – на третото и така нататък? 

 

 

 


