
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ –СЕКЦИЯ ШУМЕН 

ДВАДЕСЕТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР  

„АКАД. КИРИЛ ПОПОВ“ 

ШУМЕН, 9 МАЙ 2015 

 

ПЪРВИ ЕТАП, ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ВТОРИ КЛАС 

 

Време за работа 75 мин. 

Журито Ви пожелава успешна работа! 

 
В задачи 1. – 6. в бланката за отговори запишете буквата на Вашия 

отговор. 

 

1. След като пресметнем 5.5 5:5 5   получаваме:  

А 3   Б 11   В 15   Г 31   

 

 

2. Колко са двуцифрените числа, сборът на цифрите на които е равен на 14?  

А) 1    Б) 3   В) 5    Г) 6  

 

 

3. Страниците на книга са номерирани като се започва от 1. Цифрата 7 се 

среща 19 пъти. Колко най-много страници може да има книгата? 

А) 80   Б) 86   В) 87   Г) 96    

 

 

4. Петър и Марина имат по 12 стикера. Ивайла има толкова стикери, 

колкото имат Петър и Марина заедно. Колко стикера имат общо тримата? 

А) 24   Б) 36   В) 48   Г) 60 

 

 

5. Пет деца – Катя, Петя, Нина, Коко и Чочо играят 

следната игра. Катя, която е в центъра подава 

топката на Петя. Петя я връща на Катя и тя я 

подава на Коко. Той връща топката на Катя и тя я 

подава на Нина. Нина я връща на Катя и тя я 

подава на Чочо и така нататък. За кое дете ще е 38-

мото подаване на Катя?   

А) Петя  Б) Коко  В) Нина  Г) Чочо  

 



6. Кое число е скрито зад сърничката? 

18 + = 21  +  = 7     . 7 =   

А 21   Б 24   В 28   Г 70   

 

 

 

В задачи 7., 8. и 9. в бланката за отговори запишете Вашия отговор. 

 

7. Номерът на къщата на Жоро е двуцифрено число. Сборът на цифрите му 

е с 4 по-голям от цифрата на десетиците и с 4 по-малък от най-малкото 

двуцифрено число с еднакви цифри. Кой номер е къщата на Жоро? 

 

8. Марти нарисувал риба в час по 

изобразително изкуство. Колко 

триъгълника има в рисунката му? 

 

 

9. За празника Бени купила 15 бели и още толкова червени рози. Подарила 

няколко бели рози и ѝ останали 3 пъти по-малко бели рози, отколкото 

червени. След това купила още две бели и няколко червени рози. Сега 

червените станали 6 пъти повече от белите. Колко червени рози е купила 

Бени втория път? 

 

 

Запишете подробно решението на задача 10. в бланката за отговори.  

 

10. Равностранен триъгълник има страна 10 см. 

Правоъгълник има обиколка равна на 

обиколката на триъгълника. Едната страна  на 

правоъгълника е с 3 см по-голяма от другата. 

Намерете страните на правоъгълника. На колко 

квадратчета със страна 1 см може да се раздели 

получения правоъгълник и с колко прави линии 

може да стане това? 

 


