
1 

 

ПЪРВИ КРЪГ 

Трети клас 

 

Учебна 2013/2014 година 

Срок за изпращане на решенията: 10 декември 2013 г. 

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

Съдържание на темите от първия кръг: 

ЗАДАЧИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 

ЗАДАЧИ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ 

 

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 

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

задачите след нея! Задачите са от различни математически състезания: „Иван 

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

турнир 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 – 4, а на теб – 5, на мен – 6, на теб – 7, на мен – 8, на теб – 9, на мен – 10, на 

теб – 11, на мен – 12, на теб – 13, на мен – 14, на теб – 15, на мен – 16 , на теб – 17, на мен 

– 18, на теб – 19 , на мен – 20. 

Вълкът повярвал, че е получил толкова риба, колкото лисицата и доволен си тръгнал. 
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Могат да се поставят следните две задачи: 

Задача 1. Колко рибки общо са откраднали Лиса и Вълчо? 

Задача 2. Кой от двамата – Лиса или Вълчо – е получил при разделянето повече рибки и 

с колко повече? 

Решение на задача 1 и задача 2.  

Какво всъщност се е случило? 

Броят на рибките, получени от Вълчо, са  1, 3,  5,  7,  9,  11,  13,  15, 17 и 19; 

Броят на рибките, получени от Лиса, са  2, 4,  6,  8,  10, 12,  14, 16, 18 и 20. 

Направени са десет раздавания на рибки и всеки път лисицата е получавала с 1 рибка 

повече – общо е получила с 10 рибки повече. 

Събираме всичките числа и получаваме, че общо са откраднати 210 рибки. 

 

Приказката продължава: 

 

Харесало и 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 3. Какво трябва да направи вълкът, за да спечели десетте рибки? 

 

Решение на задача 3. 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 за двамата ще бъде равен. 

 

Задача 4. 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? 
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A) Лиса, със 7   Б)  Вълчо, със 7  В) Лиса, с 5  Г) Вълчо, с 5 

 

Ето още няколко задачи, при решаването на които се налага да броим. 

Задача 5. Колко седмѝци (колко цифри 7) се използват при записването на двуцифрените 

числа  от 1 до 107 ? 

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

Задача 6. Броят на двуцифрените и на трицифрените числа, всяко от които е записано с 

еднакви цифри, е: 

А) 8       Б) 9      В) 18 

 

Ето още една интересна задача, която предлагаме да решите с помощта на вашите 

родители. 

Ако не успеете, във втория кръг ще  узнаете решението. 

Ето и нейното условие: 

Задача 7. В текста вместо многоточието са поставени цифри и написаното е вярно. 

„Тук са написани цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, като: 

Цифрата 0 е написана ...... пъти; Цифрата 1 е написана ...... пъти; 

Цифрата 2 е написана ...... пъти; Цифрата 3 е написана ...... пъти; 

Цифрата 4 е написана ...... пъти; Цифрата 5 е написана ...... пъти; 

Цифрата 6 е написана ...... пъти; Цифрата 7 е написана ...... пъти; 

Цифрата 8 е написана ...... пъти; Цифрата 9 е написана ...... пъти”. 

Колко пъти е написана цифрата 9? 

 

 ЗАДАЧИ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ 

Здравейте!  

Виждали ли сте на пазара или на други места везни с две блюда, чрез които се 

измерва теглото на някои неща – плодове, зеленчуци, други продукти? Какво обикновено 

се прави с нея: от едната страна се слагат някои от тези неща, а от другата – теглилки, 

така че блюдата да се ИЗРАВНЯТ. Понякога се налага и при измерваните неща да се 

слагат теглилки, т.е. от двете страни. Така се преценя теглото на нещата, които искаме да 

измерим.  

Това се използва и при решаването на различни задачи по математика. По-долу ви  

предлагаме  такива и се надяваме, че ще се справите с решаването им с лекота. 
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Задача  8. („Математическа дъга”, 1 кръг, 2000 г.) 

Една муха и 2 оси тежат колкото 15 комара. Две мухи и 3 оси тежат, колкото 26 комара. 

Колко комара тежат колкото 1 муха? 

Решение на задача 8: Даденото в условието на задачата показва, че на едното блюдо на 

везната можем да сложим 1 муха + 2 оси, а на другото – 15 комара. Везните се намират в 

равновесие. 

По същия начин на едното блюдо на везната можем да сложим 2 мухи + 3 оси, а на 

другото –  26 комара. Везните се намират в равновесие. 

Ако утроим  всичко, поставено на блюдата на везната в първия случай, а удвоим всичко 

поставено на блюдата на везната във втория случай, получаваме: 

3 мухи + 6 оси =  45 комара; 

4 мухи + 6 оси = 52 комара. 

И в двата случая везните са в равновесие: 

Ако разгледаме горните две равенства, ще забележим, че разликата в левите им страни е 

1 муха, а разликата в десните им страни – е 7 комара. 

Тогава 7 комара тежат колкото 1 муха. 

 

Решете следните задачи: 

Задача 9. („Математическа дъга”, 1 кръг, 2000 г.)   

Ако: 

6 комара + 1 оса = 3 мухи; 

1 муха    + 1 оса = 1 пчела; 

2 мухи   + 1 оса = 12 комара, 

то тогава: 

3 оси + 6 комара тежат колкото 1 пчела и няколко комара. Колко комара? 

 

Задача 10. („Математическа поща”, бр.4, 2000 г.)   

Десет сливи тежат колкото три ябълки и една круша. Шест сливи и една ябълка тежат 

колкото една 1 круша. Колко сливи трябва да вземем, че да тежат колкото 1 круша? 

 

Задача  11. („Самарско знаме”, 1999 г.)   

Шест еднакви сандъчета с гвоздеи тежат 54 кг. Ако четири празни сандъчета тежат 4 кг., 

то гвоздеите в шестте пълни сандъчета тежат: 
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А) 48 кг.    Б) 50 кг.     В) 42 кг. 

 

 

Задача  12. („Зимен турнир по математика“ – Казанлък, 1999 г.)   

Ако 3 плика + 3 марки +2 мартенички струват 48 лева, а 

        2 плика + 2 марки + 2 мартенички струват 40 лева, тогава 

3 мартенички струват: 

А) 36 лева    Б) 33 лева     В) 12 лева 

 

Задача 13. („Математическа дъга”, 1 кръг, 2000 г.) 

За 5 дни ТЕ изяждат 30 мишки. За 3 дни два от тях изяждат 12 мишки. Колко са ТЕ –   

котараците? 

 

Задача 14. („Зимен турнир по математика“ – Казанлък, 1999 г.)  Три кокошки от един и 

същи вид за три дни снасят три яйца. За девет дни пет от този вид кокошки ще снесат: 

 

А) 15 яйца    Б) повече от 15 яйца   В) по-малко от 15 яйца 
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ТАЛОН ЗА ОТГОВОРИ 

 

Клас: 3                                                                                               Кръг: 1 

 

Трите имена на ученика: 

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

Училище 

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

Населено място: 

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

 

ЗАДАЧА ОТГОВОР 

4  

5  

6  

7  

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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