
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ ШУМЕН 

ДВАДЕСЕТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „АКАД. КИРИЛ ПОПОВ“ 

ШУМЕН, 9 МАЙ 2015 

 

ПЪРВИ ЕТАП, ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ШЕСТИ 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. Ако    4 . 4,5 8a     , стойността на израза  1 .a a   е: 

 

А) –110   Б) 110    В) 90    Г) –90 

 

2. Коя е последната цифра на 
3 527 .9  ?  

 

А) 1    Б) 3    В) 7    Г) 9 

 

3. Разпределението на цветята в ботаническа градина е 

изобразено на диаграмата. Броят на азалиите е 75. Колко 

са магнолиите? 

 

А) 108    Б) 135    В) 150    Г) 162 

 

4. Първото число е 2015, второто е 2016, третото число е средно аритметично на 

предходните две, четвъртото число е средно аритметично на предходните три, петото е 

средно аритметично на предходните четири и т. н., всяко число след второто е 

средноаритметично на числата, написани преди него. Кое е 2015-то число?  

 

А) 2015,125  Б) 2015,175   В) 2015,25  Г) 2015,5 

 

5. Броят на всички стени на една пирамида е 10. Броят на ръбовете на тази пирамида е: 

 

А) 10    Б) 14    В) 18    Г) 20 

 

6. Ако радиусът на всеки от кръговете е 3 см, лицето на 

затъмнената фигура е равно на:  

А) 18. 36  см2     Б) 27. 18  см2 

В) 27. 9  см2     Г) 18. 18  см2 

 

Азалии

Магнолии
25%

Орхидеи

108
о



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

 

7. В една фирма работят жени и мъже, които са или светли, или тъмни според цвета на 

косата. Мъжете са 45% от всички служители. Отношението на броя на светлите мъже 

към броя на тъмните мъже е равно на броя на светлите служители във фирмата към 

броя на тъмните служите във фирмата. 

Колко е отношението на броя на светлите мъже към броя на светлите жени в тази 

фирма? 

 

8. Разглеждаме всички правилни дроби със знаменател 108.  

1

108
, 

2

108
, …, 

106

108
, 

107

108
. 

Колко от тези дроби са несъкратими? 

 

9. Шест футболни отбора участват в турнир, като играят всеки срещу всеки по два 

пъти. Победителят във всеки мач получава 3 точки, загубилият – 0 точки, а ако мачът 

завърши наравно и двата отбора получават по 1 точка. В края на турнира се получили 

следните резултати: Стрела – 22 точки, Вихър – 17 точки, Мълния – 14 точки, Буря – 12 

точки, Победа – 10 точки и Герой – 7 точки. 

Колко от мачовете са завършили с победител? 

 
 

 

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

 

10. Групата от девет цифри 123456789 е написана последователно 2015 пъти и така е 

получено едно многоцифрено число. В него най-напред са изтрити всички цифри, 

които стоят на нечетни места, броейки отляво надясно. В полученото число (с около 

два пъти по-малко цифри) е направено същото: изтрити са всички цифри, които стоят 

на нечетни места. Тази операция се извършва докато остане една цифра. Коя е тя? 

 

 

 

 


