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ВТОРИ ЕТАП, ОТБОРНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ШЕСТИ КЛАС 

Време за работа 120 мин. 

Журито Ви пожелава успешна работа. 

 

Задача 1. ПИРАМИДА И ПРИЗМА 

В една окръжност са прекарани три диаметъра, които я пресичат в шест точки. Из-

бираме една от тези точки и започваме от нея: като съединим точките през една, се по-

лучава един триъгълник, а като ги съединим последователно се получава шестоъгъл-

ник. Триъгълникът е основа на пирамида, а шестоъгълникът е основа на призма с висо-

чина 4 пъти по-малка от височината на пирамидата. Намерете отношението на обема на 

пирамидата към обема на призмата.  

 

 

Задача 2. ПЕТЦИФРЕНИ ЧИСЛА 

Колко са всички петцифрени числа abcde , за които b a c   и d c e  ? (Ако a, b, 

c, d и e са цифри и 0a  , под abcde  се разбира числото 4 3 2.10 .10 .10 .10a b c d e    .) 

 

 

Задача 3. ОЦВЕТЕНИ ЧИСЛА 

Всяко естествено число е оцветено точно в един от цветовете бял и черен. Известно 

е, че ако числото n е бяло, то числото 6n  също е бяло; ако m е черно, то 15m  също 

е черно. Може ли оцветяването да се направи така, че сред естествените числа от 1 до 

2015 включително да има: 

а) точно 671 бели? 

б) точно 1000 бели? 

 

 

Задача 4. КОЛКО СА ТАБЛАТА? 

Дадена е дъска, която е съставена от малки квадратчета. 

Под „табло“ разбираме квадратна част от тази дъска, изря-

зана по страни на квадратчета. 

а) Колко са всички възможни различни табла за дъска 

7 7  с липсващо квадратче в центъра? 

б) Колко са всички възможни различни табла за дъска 

9 9  с липсващо квадратче в центъра? 

в) Пресметнете броя на таблата за дъска 7 7 , в която 

липсва едно от квадратчетата 1, 2, 3 или 4 от чертежа. 
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