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ПЪРВИ КРЪГ 

Седми 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: 

СРЕДНОАРИТМЕТИЧНО НА ЧИСЛА 

ЗАДАЧИ ОТ СТЕПЕНУВАНЕ 

 

 

СРЕДНОАРИТМЕТИЧНО НА ЧИСЛА 

Здравейте! 

Може би вече знаете, че средноаретметично на числа е едно от основните понятия в 

математиката. Ще използваме следното негово определение: 

Средноаритметично на числа е сборът на числата, разделен на техния брой. 

Това понятие намира приложение в решаването на много задачи.  

Ето три задачи от учебниците по математика: 

Задача 1. ( Издателство „Архимед“, стр. 100) В едно училище има 78 шестокласници. 

Срочните оценки по математика са дадени в следната таблица 

брой ученици    Слаб    Среден   Добър    Мн.добър   Отличен 

78                          3            12          25            21              17 

Намерете средния успех по математика за този срок. 

Решение на задача 1.   Сборът от стойностите на оценките е  3.2+ 12.3+25.4+21.5+17.6= 

349, а броят им е 78. 

От 349:78= 4,4743 следва, че средният успех по математика е Добър 4,47. 

Задача 2. (Издателска къща „Анубис“, стр. 99) В един клас има 26 ученици. От тях 

двама имат за първия срок по математика слаб 2, три – среден 3, девет – добър 4, шест – 

много добър 5 и шест – отличен 6. Срочните оценки по български език се разпределят 

така: 3 оценки слаб 2; 3 – среден 3; 10 – добър 4; 7 – много добър 5 и 3 – отличен 6.  

Намерете средния успех на класа по математика и по български език. 
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Решение на задача 2. Средният успех по математика е средно аритметично на 

получените оценки и се пресмята така:   

По същия начин получаваме средния успех по български език  

Задача 3. ( Издателство „Архимед“, стр. 101) Домакиня купила три вида домати: 2 кg 

за салата по 1,80 лв. за килограм, 3 кg за готвене по 90 стотинки за килограм, 6 кg за 

консервиране по 60 стотинки за килограм. Намерете средната цена за 1 кg домати, 

купени от домакинята. 

Решение на задача 3.    

Количество     2                  3                 6 

Цена               1,80               0,90           0,60 

Общо доматите са стрували 2.1,80 + 3.0,90 + 6.0,60= 9,90 лв. Общото количество е 11 кг. 

Средната цената е 9,90:11=0,90 лв. Отговор: 0,90 лв.=90 стотинки. 

Задача 4.  (Л. Любенов, Тестове по математика за 7. клас, външно оценяване, ИК 

Домино, 2011, Стара Загора, стр. 5) Ако към средноаритметичното на две 

последователни  четни числа се прибави 1 и полученият сбор се раздели на 5, се 

получава частно 2 и остатък 4. Намерете по-голямото от двете последователни четни 

числа. 

Решение на задача 4.    Ако 2х е първото четно число, тогава следващото четно число ще 

е 2х+2. 

Всичко се свежда до решаване на уравнението 

, чието решение е х=6. 

Двете последователни числа са 12 и 14, по-голямото от тях е търсеното число, т.е. 14. 

Задача 5. (Л. Любенов, Тестове по математика за 7. клас, външно оценяване, ИК 

Домино, 2011, Стара Загора, стр. 24) Средноаритметичното на две числа е 98. Ако 20% 

от по-малкото число са 15 %  от по-голямото число, намерете разликата между по-

голямото и по-малкото число. 

Решение на задача 5.   Нека а и b са двете числа, тогава 0,2а = 0,15b, т.е. а:b = 0,75 :1, т.е. 

ако b = к,то  а = 0,75 к  От това, че средноаритметичното на числата а и b е 98, следва че 

0,875к = 98, т.е., че к = 112. Числата са  112 и 84.  Търсената разлика е 28. 

Задача 6.  (Л. Любенов, Тестове по математика за 7. клас, външно оценяване, ИК 

Домино, 2011, Стара Загора, стр. 29) Средноаритметичното на две числа е 15. Ако едно 
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от тези две числа увеличим с 10 %,  а другото намалим с 20 %, ще получим други числа, 

средноаритметичното на които е също 15. Кое е по-голямото от тези две числа? 

Задача 7. (задача № 28 от външното оценяване по математика за 7. клас на 30 май 

2011г.)  Средноаритметичното на оценките по математика и български език на Виктор  е 

5,50, а средноаритметичното на оценките му по история, химия и физика е 5,00. Да се 

намери средноаритметичното на оценките на Виктор по тези пет предмета. 

Решение на задача 7.    Сборът на оценките по математика и по български език 

 е 2.5,50 = 11. Сборът от оценките по история, химия и физика е 3.5,00= 15. 

Сборът от оценките по петте предмета е 26. 

Тогава средноаритметичното на оценките по петте предмета е 26:5=5,20. 

 Задача 8. (по мотив на задача от сп. Квант, брой 2, 1979 г., стр. 45)  Да се докаже, че 

утроеното средно аритметичното на 12 последователни естествени числа  не е цяло 

число. 

Решение на задача 8.    

Оригиналната задача е : „Да се докаже, че сборът на всеки дванадесет последователни 

естествени числа не се дели на 4.“. 

В случая  ако естествените числата са  трябва да докажем, че стойността 

на израза 

 не е цяло число, ако 

. 

Наистина от 

 

следва твърдението в задачата. 

 Задача 9.   (Австралийско математическо състезание за наградите на Westpac -1991 г.)  

Средно аритметичното на четири числа е 24. Ако от всяко число извадим 8, 

средноаритметичното на новополучените 4 числа ще е: 

А) 16                           Б) 40                              В) 46                      Г) 44                            Д) 6 

Решение на задача 9.   Нека числата са a, b, c и d. Тогава  от условието на задачата 

 т.е. a +b +c+ d = 4.24 = 96. 

Търсим  

Отговор:  А) 16. 

Решете самостоятелно следващата 
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Задача 10.   (Гаусови състезания, Канада) Средно аритметичното на четири числа 6,2 и 

четири числа 0,62 е:  

  А) 3,069                  Б) 3,131                В)  3,41                    Г) 3,72                            Д)  6,2 

Задача 11.   (Математическо кенгуру, 1991 г.) За 4 контролни изпитвания през срока 

Софи е получила средна оценка 12,5. Каква оценка трябва да получи на средващото 

контролно изпитване, за да бъде средната й оценка 13? 

А) 13                         Б) 15                    В) 15                         Г) 16                               Д) 17 

Решение на задача 11.   Нека оценките на Софи  са a, b, c и d. Тогава  от условието на 

задачата  т.е. a +b +c+ d= 4. 12,5 = 50. 

Сборът на оценките от петте контролни изпитвания ще е 5.13 = 65. Тогава петата оценка 

ще е разликата  на сбора на петте оценки и  сбора на първите четири оценки, т.е.  

65 – 50 = 15.     

Задача 12. (Математическо кенгуру, 1991 г.) На един кораб има 31 моряка, чиято средна 

възраст е 23 години. Ако се прибавят и годините на капитана, средната възраст ще се 

промени на 24.  Капитанът е на: 

А) 25 години             Б) 55 години      В) 32 години       Г) 31  години             Д) 45 години 

Решение на задача 12. Сборът от годините на всички моряци е  31.23. Сборът на 

годините на всички моряци и на капитана е 32.24. 

Тогава капитанът е на  32.24 - 31.23 = 768 – 713 = 55 години.  Отговор:  Б) 55. 

Решете самостоятелно следващите две задачи 

 Задача 13. (Държавен зрелостен изпит по математика, 17.05.2010 г.) Ако средно 

аритметичното на числата а1, а2, а3, а4, а5, а6 , а7 е равно на 1, а средноаритметичното на 

числата  а1, а2, ...., а6   е равно на -1, то числото  а7 е равно на: 

А) 0                          Б) 1                       В) 8                       Г) 13 

 

ЗАДАЧИ от СТЕПЕНУВАНЕ 

 

            Почти няма изпит за ученици, завършили седми клас, в който да няма  задачи със 

степенуване. Понякога степенуването е толкова важна част от  задачата, че за да 

продължим безпрепятствено да я решаваме, трябва да  познаване   степенуването и 

неговите свойства. 

            В началото ще обърнем внимание на следните важни, интересни и верни 

твърдения: 
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   Внимание – скоби! При степенен показател четно число! 

   Внимание – скоби! При степенен показател нечетно число! 

;           Приоритет има степенуването, след това е умножението!! 

        Ако основата на степен е нечетно число, а степенният показател – четно число, то 

степента е положително число. 

 Ако основата на степен е нечетно число, а степенният показател – нечетно число, то 

степента е отрицателно число. 

 

Задача 14.   

а)  (задачата е от теста за външно оценяване по математика  през 2000 г.) Да се 

пресметне стойността на израза:  

б)  (задачата е от теста за външно оценяване по математика  през 2012 г.) Да се 

пресметне стойността на израза:  

в) (задачата е от теста за външно оценяване по математика  през 2012 г.) Стойността 

на израза  е равна на: 

А)                            Б)                                  В)                              Г)  

 

г) (задачата е от теста за външно оценяване по математика  през 2011 г.) 

Стойността на израза  е:   

А) –9 000                         Б) –8 400                               В) –6 650                            Г) –4 900 

 

Решение на задача 14. 

а)  Първоначално извършваме степенуването и пресмятаме 10,5-0,5.16-9=10,5-8-9=-6,5. 

Получаваме -6,5. 

б)  Естествено е в края на 6. клас учениците да дадат следното решение: 

 и след пресмятане да достигнат до  резултат 36. 

Още в началото на  7. клас учениците вече оптимизират своето решение и предоставят 

следното:       

в) Решението е следното: 

 

г) Можем да запишем два начина на  решение на тази задача 
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 и ако представим 25 като степен на 5, т.е. като   тогава  

примера ще може да се реши като се използва формулата  

 

Доброто познаване на свойствата на степенуването ще ни помогне да  решим следващата: 

Задача 15. Стойността на израза: 

    е: 

(А)                            Б)                          В)                                   Г) ) 

Задача 16. Да се пресметне стойността на израза: . 

Задача 17. Да се пресметне стойността на израза: 

 .   

Задача 18. (Коледно състезание за купата „Ум, белият делфин“, 2011 г. ) Стойността на 

израза  е 

А) -1                           Б) 1                                В)                                 Г)   

Решение на задача 18.    

                   Отговор: А). 

 

Задача 19. (областно състезание – тест за 7. клас, 2008 г.) Стойността на израза 

 e: 

А) –                          Б)0                               В)                            Г)  

 

ЗАДАЧИ с формулите за съкратено умножение 

Да не забравяме, че :  ; ; 

Тук ще отбележим и две сходни тъждества: ; . 

 Ако  е необхомидо да  разкрием скобите за израза  , препоръчваме следното: 

 

. 

Задача 20. (задачата е от теста за външно оценяване по математика  през 2011 г.)  

Изразът е тъждествено равен на: 

А)              Б)         В)         Г)  

Решение на задача 20.   От  
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Получаваме, че верният отговор е „Г) “. 

Задача 21. (състезание по математика – тест за 7. клас,19.02.2011г., в Пловдивска 

област)  Изразът е тъждествено равен на: 

А)                Б)             В)                Г)  

Задача 22. (задачата е от теста за външно оценяване по математика  през 2012 г.)  

Коефициентът пред x в нормалния вид на многочлена 

   е равен на: 

А) –3                                 Б) –2                       В) 1                                  Г) 2 

Задача 23. (състезанието „Ум, белият делфин“, проведено на 26 ноември 2011 г.) 

 Стойността на израза    за    e...... 
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ТАЛОН ЗА ОТГОВОРИ 

 

Клас: 7                                                                                             Кръг: 1 

 

Трите имена на ученика: 

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

Училище 

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

Населено място: 

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

 

 

ЗАДАЧА ОТГОВОР 

6  

10  

13  

15  

16  

17  

19  

21  

22  

23  

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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