
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ –СЕКЦИЯ ШУМЕН 

ДВАДЕСЕТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР  

„АКАД. КИРИЛ ПОПОВ“ 

ШУМЕН, 9 МАЙ 2015 

 

ПЪРВИ ЕТАП, ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ТРЕТИ 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. Като пресметнем 66:3 3.66 36   получаваме: 

А) 112    Б) 174    В) 184   Г) 690  

 

2. 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? 

А) 44      Б) 43     В) 34    Г) 26  

 

3. Днес е събота, сега е 10:00 часà. Кой ден и час е било преди 2 денонощия 

и 20 чàса? 

А) четвъртък, 20:00 часà    Б) сряда, 14:00 часà 

В) четвъртък, 04:00 часà    Г) сряда, 10:00 часà 

 

4 Дадена е снимка и чертеж на 

тенис корт. Броят на 

правоъгълниците на чертежа е: 

 

А) 6     Б) 8  

В) 10     Г) 13 

 

5. Когато Васко, Митко и Петя влезли в басейна, в него вече плували 12 

деца. След 10 минути третинката от децата излезли от басейна. След още 5 

минути в басейна влезли Сашо, Ани и Катя. Колко са станали децата в 

басейна? 

А) 7    Б) 8    В) 11    Г) 13 



6. В компютърна игра разполагаме със следните плочки:  

     

Коя от следните фигури НЕ може да се получи с тези плочки?  (Плочките 

не могат да се застъпват.) 

 

А)    Б)     В)     Г)    

 

 

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

 

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

среща 25 пъти. Колко най-много страници може да има книгата?       

 

8. Правоъгълникът на фигурата е сглобен от пет 

плочки с еднакви размери. По-голямата страна на 

правоъгълника е 45 см. Колко сантиметра е 

обиколката на оцветената плочка?  

 

9. В едно училище има 102 ученици в трети клас. От тях отличен по 

математика имат 43 ученици, отличен по български език – 45 и отличен по 

човекът и природата – 48 ученици. От тези, които имат отличен по 

математика, 22 имат отличен и по български език и 24 – отличен по 

човекът и природата. От тези, които имат отличен по български език, 23 

имат отличен и по човекът и природата. Петнадесет от всички ученици 

имат отличен и по трите предмета. Колко ученици от трети клас нямат 

отлична оценка по нито един от трите предмета? 

 

 

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

 

10. Една вечер майката на Ани, Боби и Вики оставила на масата купа с 

шоколадови кифлички за закуска на трите си дъщери. През нощта Ани се 

събудила гладна, разделила шоколадовите кифлички на три равни части, 

изяла своята част и легнала да спи. По-късно, Боби се събудила от глад, 

разделила шоколадови кифлички в купата на три равни части, изяла едната 

част и легнала да спи. На сутринта Вики намерила 12 кифлички в купата. 

Колко кифлички оставила майката за своите дъщери? 

 

4  5 см


