
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ –СЕКЦИЯ ШУМЕН 

ДВАДЕСЕТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „АКАД. КИРИЛ ПОПОВ“ 

ШУМЕН, 9 МАЙ 2015 

 

ПЪРВИ ЕТАП, ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ЧЕТВЪРТИ 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. Изразът   26 910 :13 5.19 18 .18 2015    е равен на: 

А) 251   Б) 286   В) 2015  Г) 2051 

 

2. Ако числото а е по-голямо от 15 и по-малко от 26 и 3b a  , то най-голямата 

стойност на сбора a b  е равна на:  

А) 28   Б) 40   В) 47   Г) 53 

 

3. Часовник избързва с 1 секунда на час. Ако часовникът е сверен в 

понеделник в 9 ч. сутринта, колко часà ще показва в 9 ч. сутринта в 

събота същата седмица. 

А) 8:56  Б) 8:58   В) 9:02  Г) 9:04 

 

4. Даден е ребусът СОК + КОС + БОС. Заместете всяка буква с някое от числата 1, 3, 8 

и 9, като на различните букви съответстват различни цифри. Кой е най-големият сбор, 

който можете да получите?  

А) 2045  Б) 2049  В) 2056  Г) 2065 

 

5. Отсечка с дължина 15 дм 15 см и 15 мм е разделена на пет равни части. Дължината 

на едната част е:  

А) 333 мм  Б) 30 см и 3 мм В) 31см и 1 мм Г) 3 дм и 31 см  

 

6. В три поредни срещи футболния отбор на Барселона отбелязал общо три гола и 

получил само един гол. Една от срещите била спечелена, друга загубена, а третата 

завършила наравно. Какъв е резултатът в спечелената от отбора на Барселона среща? 

А) 3:0   Б) 2:1   В) 1:0   Г) 2:0 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

7. Намерете сбора на цифрите на първите 50 нечетни числа. 

 

8. Намерете неизвестното число х от равенството 

  2550 1000. 5 4 3.21 5 8 92 95x         , където   е знак за ново действие 

между числата а и b, което се извършва по правилото: : 7.a b a b b   . 

 

 

9. От точка А тръгват 256 човека, половината – наляво, 

другата половина – надясно. Щом стигнат до кръстовище, 

хората отново се разделят на две и половината тръгват 

наляво, а другата половина – надясно и т.н. Колко души ще 

стигнат до точка В? (Предполага се, че на всяко кръстовище 

групите пристигат едновременно.) 

 

 

 

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

 

10. Трите приятелки Дея, Теа и Лия колекционирали 

салфетки. Един ден при размяна първо Дея подарила 

на Теа и Лия по толкова салфетки, колкото е имала 

всяка от тях в момента. След това Теа дала на Дея и 

Лия по толкова салфетки, колкото е имала всяка от тях 

в момента. Накрая Лия дала на Дея и Теа по толкова 

салфетки колкото е имала всяка от тях в момента. Сега 

вече се оказало, че трите момичета имат по 8 салфетки. 

Намерете колко салфетки е имала първоначално Теа. 
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