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ПЪРВИ КРЪГ 

Шести 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: 

ПРОЦЕНТИ 

ЗАДАЧИ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА СБОР ОТ ДРОБИ 

 

ПРОЦЕНТИ 

 

Малко история. 

Думата „процент“ произлиза от латинското „ pro centum“, което означава  

стотна. 

През 1685 г.  в Париж издават книгата „Ръководство за търговска аритметика“. 

В нея се говорело за проценти, които тогава означавали така  «cto» (от cento). Обаче 

печатарят помислил, че «cto» е дроб и я напечатал „%“. И така.... днес ние имаме 

завещанието на печатаря – знак %. 

Надяваме се, че вие няма да допускате грешките на печатаря. 

Припомняме, че: 

  ако A %   от В е С , тогава   

  А%  от В  е   части от В 

Предлагаме Ви да решите следните лесни задачи (от 1 до 4), без да ни ги изпращате: 

Задача 1. Ако а %  от  b е с, да се намери: 

а) с, ако  и b=60; 

б) b,  ако  и c=54; 

в) a, ако b=100  и с=75. 

Задача 2. Риба и 20 % от нея струва, колкото две такива риби без 4 лева. Колко лева струва 

рибата? 

Задача 3. Числителя на една дроб увеличили с 40 %, а знаменателя намалили с 30 %. 

Получили нова дроб.  Да се намери частното на двете дроби. 
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Задача 4. Цената на една стока първо увеличили с 10 %, а след това намалили с 20 %. Да се 

намери с колко процента се е променила цената преди увеличението в сравнение с цената 

след намаляването й. 

Ако сте решавали правилно, трябва да получите следните резултати: 

задача 1. а) с=20;  б) b=324;  в)a=75;   

задача 2. 5 лева;  

задача 3. 2 или ; 

задача 4. Цената се е намалила с 12%. 

 

Нека сега  разгледаме и няколко по-трудни задачи: 

Задача 5. Правоъгълник има лице  10 кв. см. Всяка от страните му  намалили с 10%. Колко е 

лицето на новополучения правоъгълник? 

А) 0,81 кв.cм  Б) 9 кв.  cм  В) 8,1  кв. cм  Г) 81 кв. cм. 

Решение. Нека а и b  са съответно дължината и ширината. Тогава  ab = 10. След като 

дължината и ширината са намалили с по 10%, дължината на новополучения правоъгълник е 

0,9а , а ширината е 0,9b. Тогава лицето на новополучения правоъгълник е 

0,9а.0,9b= 0,81аb= 8,1 кв. см.   

Отговор: В) 8,1  кв. cм.   

Задача 6. В 10 кг краставици водата е 99 %. След известно време краставиците тежали само 

5 кг. Колко е процентното съдържание на вода? 

Решение. В 10 кг краставици водата е 9,9 кг. Другото вещество, което не се изпарява, е 0,1 

кг. В 5 кг краставици – водата ще е 5 кг-0,1 кг =4,9 кг. Тогава  водата в 5 кг краставици ще е 

(4,9:5) .100% = 98%. 

Задача 7. Ако числото А е с 50 % по-голямо от числото В, тогава числото В е по-малко от А 

с х %.  Числото х е:  А) 50 Б) 60 В) Г)  

Решение. Нека В=100, тогава А=150.   В е у % от А, тогава 100=у.0,01.150, т.е. . 

Тогава В е с % по-малък от А. Отговор: Г) . 

Задача 8. С колко процента ще се увеличи лицето на квадрат, ако  увеличим  обиколката му 

с 10%?    

А) 10 % Б)  15 %   В) 20 %  Г) 21 % 

Решение.   Ако страната на квадрата  е 1, тогава обиколката е 4. След увеличаване на 

периметърът с 10%, той вече е 4,4; страната е вече 1,1; лицето е 1,1.1,1= 1,21. 
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Така от 1 кв. единица лицето е вече 1,21 кв. единици.    Отговор: Г) . 

Задача 9. Ако числото А е с 25 % по-голямо от числото В, тогава числото В е по-малко от А 

с х %.  Числото х е: 

А) 10 Б) 20 В) 30 Г) 50 

Решение. Числото А е с 25 % по-голямо от числото В, тогава  

Числото В е по-малко от А с х % , тогава  Достигаме до , 

откъдето за х получаваме 20. Отговор: Б). 

Задача 10.   Числителят на една дроб увеличили с 20 %, а знаменателят намалили с 40 %. 

Получили друга дроб. Частното на двете дроби е 

А) 2  Б) 0,5  В) 2 или 0,5  Г) 3 или 2 

Решение. Нека дробта е . Новата дроб е Частното е или 2,  или 0,5. 

Самостоятелно решете:   

Задача 11. Първият ден изминах 37,5 % от целия път, а през втория ден – 1/ 5 от него. 

Остава ми да измина с 12 км по-малко  от половината път. Колко километра е целият път? 

 

Задача 12. В трамвай могат да пътуват не повече от 70 души. Половината от пътниците, 

качили се на първата спирка, заели някои от седящите места. След първата спирка броят на 

пътниците се увеличил с 8%. Колко пътници са се качили на първата спирка? 

А) 50    Б) 62    В) 60   Г) друг отговор 

 

Задача 13. (тест  от изпита след 7. клас през  2000 г.) Разходите по производството на една 

стока са 68 лева. Каква цена трябва да се определи така, че печалбата да бъде 15% от 

цената? 

А) 78,20 лв   Б) 80 лв.   В) 83 лв.   Г) 125, 80 лв. 

 

Задача 14. (в. Математическа поща, брой 13, 2000 г.) В кръжока по цветарство момичетата 

са повече от 93%. Колко най-малко е възможният брой кръжочници? 

 

Задача 15. (в. Математическа поща, брой 9, 1999 г.)  Фермерът Джонс продал две крави 

общо за 210 долара. От едната загубил 10%, а от другата спечелил 10%. След пресмятане 

получил, че все пак е спечелил 5%. Колко е струвала първоначално всяка една от кравите? 
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Задача 16. (математическо състезание „Европейско Кенгуру”, 4 юни 2011 г.) 

Под звуците на валс на дансинга в бална зала танцували   от дамите и от мъжете.  (валсът 

се танцува само по двойки „мъж-жена“). Кой от дадените отговори показва най-близо какъв 

процент от присъстващите на бала са танцували? 

А)  51%   Б) 50 %    В) 52 %      Г) 25 %    Д)  27% 

 

ЕДНА ЗАДАЧА ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА СБОР  .... от националния кръг на   

математическото състезание „Кенгуру“ 

През 2010 г. на националния кръг на  математическото състезание „Кенгуру“  на групата 

ученици V - VI клас бе дадена следната 

Задача 17.  Пресметнете: 

 

А)   B)  C)     D)  E)   

Предлагаме Ви следния начин на решение. 

 Той  се основана на идеята за решаване на друга подобна задача, давана на същото 

състезание през 1991 г. : 

 Задача 18. (от състезанието „Кенгуру“, 1991 г.) Изразът   е 

равен на 

А)    B)   C)     D)   E)  

Тази задача се решава, като се съобрази, че числителят на всяка от дробите може да се 

представи като разлика от множителите в знаменателя му. Ето как: 

= 

 = 

  

Сега нека приложим тази идея и  при решаване на задача 17. 

Забелязваме, че  в израза: 

 

7-1=6 = 10-4=13-7=16-10=19-13=22-16=25-19. 

Това ни дава основание да запишем, че: 
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а също така и че 

 

 

... 

 

 

тогава  

А сега решете следните задачи: 

Задача 19. (Киевска олимпиада, 1956 г., задача за 7. клас) Без да превеждате към общ 

знаменател, намерете сбора   

 

Задача 20.  (Зимни математически празници, 1985 г.) 

Да се пресметне сумата: 

 

 

 Задача 21.  (състезание „Хитър Петър“, 2004 г.) е 

А)     Б)    В)      Г)    Д)  

 

Задача 22. (състезание „Хитър Петър“, 2004 г.). е 

А)    Б)    В)      Г)    Д)  
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ТАЛОН ЗА ОТГОВОРИ 

 

Клас: 6                                                                                               Кръг: 1 

 

Трите имена на ученика: 

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

Училище 

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

Населено място: 

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

 

 

ЗАДАЧА ОТГОВОР 

11  

12  

13  

14  

15  

16  

19  

20  

21  

22  

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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