
 
                                    АЗ    СЕ    УЧА    ДА    ПОБЕЖДАВАМ!!!!    

 
Математическо състезание 

 за издирване на млади таланти 
Четвърти клас 

 
Уважаеми ученици,добре дошли в ПМГ „Академик Иван Ценов” град Враца! 
Предстои ви да се справите с 15 тестови въпроса (на които трябва да намерите само 

отговорите) и две задачи (на които трябва да опишете целите решения). 
Добре е да знаете, че: 

� Всеки въпрос с номер от 1 до 5 се оценява с по 3 точки; 
� Всеки въпрос с номер от 6 до 10 се оценява с по 4 точки; 
� Всеки въпрос с номер от 11 до 15 се оценява с по 5 точки; 
� Пълно решение на всяка от задачите се оценява с по 20 точки. 

Внимание! За всеки от първите 12 въпроса трябва да посочите буквата на единствения 
верен отговор, а за въпроси 13, 14 и 15 трябва да дадете подходящ числов отговор. 
Време за работа:  120 минути. 
                                              ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ ! 
 
1. Стойността  на израза 20 – 0 : 9 + 2009 : (9 – 0.0 – 2) е: 
а) 298;   б) 307;   в) 1004;    г) 2009. 
 
2. Операцията @ е зададена по правилото x @ y = x.y + x – y. Например 5@3 = 15+5–3 = 
17. Кое от дадените числа е най-голямо: 
а) 8 @ 2;  б) 7 @ 3;  в) 6 @ 4;  г) 5 @ 5. 
 
3. Кое е най-малкото възможно число, което може да се получи от числото 361324 с 
изтриване на три от цифрите (като останалите се долепят, без да се разместват)? 
а) 312;   б) 132;   в) 124;   г) 123. 
 
4.   Колко са правоъгълниците на чертежа вдясно? (На чертежа няма 
квадрати.)  
а) 18;   б) 24;              в) 36;   г) 48. 
 
5.  Яна и Ева имали общо 22 вафли. Всяка от тях изяла по две вафли, след което Яна имала 
двойно повече вафли от Ева. Колко вафли е имала Ева отначало? 
а) 6;   б) 8;   в) 12;   г) 14. 
 
6.  Пет машини произвеждат пет детайла за 9 минути. За колко минути 15 машини ще 
произведат 15 такива детайла? 
а) 3;   б) 9;   в) 27;   г) 81. 
 
7. Намислих едно число. Извадих от него 18. Умножих резултата по 41. Събрах 
произведението с 1, а получения сбор разделих на 30. Получих 67. Кое число съм 
намислил отначало? 
а) 31;   б) 49;   в) 57;    г) 67. 
 
8.  В продължение на една работна седмица (от понеделник до петък) Цвети изминала с 
колелото си общо 40 км, като всеки ден изминавала с по 1 км повече от предходния. Колко 
километра е изминала Цвети в сряда? 
а) 8;   б) 9;   в) 10;   г) 11. 
    

   

   
   



9. На опашката за водната пързалка Ани е точно пред Боян, а той е точно пред Вики. Пред 
Вики има 15 души, а Ани е осма отзад напред. Колко души има на опашката? 
а) 20;   б) 21;   в) 22;   г) 23.                 
                                                                      
10. Правоъгълник с обиколка 24 см има широчина 4 см. На колко квадратни сантиметра е 
равно лицето на този правоъгълник? 
а)  32;   б) 24;    в) 20;   г) 80. 
             
11.Дърводелец нарязал стъбло на дърво на седем парчета. За колко време е нарязано 
стъблото, ако всяко отрязване е траело 3 минути? 
а) 18;   б) 15;   в) 21;   г) 10.                 
 
12. Кутия с 9 бонбона тежеше 160 г, а когато в нея останаха само 2 бонбона, тежеше 55 г. 
Колко грама тежи празна кутия? 
а) 15;   б) 19;   в) 21;   г) 25.                
 
13. Лили иска да си купи сок, но не й достигат 20 стотинки. На Мими не й достига 1 
стотинка за този сок. Ако съберат парите си, пак няма да им стигнат, за да си купят сока. 
Колко стотинки струва сокът?     
            Отговор:………………………….. 
                                                                              
14. Футболен отбор спечелил 35 точки от 30 мача, като за победа получавал по 3 точки, за 
равен мач по 1 точка и за загуба не получавал нищо. Ако равните му мачове са били 8, 
колко са били загубите му?                            
                   Отговор: ..………………………… 
  
15. На едната страна на улица къщите имат нечетни номера от 1 до 113, а от другата – 
четни номера от 2 до 112. Колко цифри общо имат номерата по тази улица? 
                  Отговор:    ………………………… 

 
 
 
 
 
 
РЕШЕТЕ ЗАДАЧИТЕ: 

 
1 задача: Едно семейство се състои от баща, майка, син и две дъщери. Възрастта на по-

голямата от дъщерите е най-голямото едноцифрено число, а сборът от годините на другите 
две деца е 20. Синът е бил на 8 години, когато 31-годишната му майка е родила по-малката 
му сестра. Миналата година бащата е бил на възрастта, на която ще е майката догодина. 
а) На колко години е всеки от петимата? 
б) След колко години възрастта на майката ще е равна на сбора от годините на трите деца? 
в) След колко години бащата ще е 4 пъти по-възрастен от по-малката си дъщеря? 
 

2 задача: Изследовател планирал да се прибере от новооткрит остров Н с платноход,  
като по план трябвало да тръгне от Н в 8:00 сутринта и да пристигне в 17:00 в 
пристанището П. Поради попътния вятър обаче платноходът изминавал за 1 час с 6 км  
повече от предвиденото и успял да пристигне в П още в 14:00 часá. 
а)  Намерете с каква скорост се е движил платнохода;  
б)  Намерете разстоянието от остров Н до пристанището П. 
 
 
 
 



ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВИТЕ ЗАДАЧИ: 
 

 1:б 2:в  3:в  4:в  5:б                         / х 3 точки 
 6:б 7:г  8:а  9:б  10:а                        / х 4 точки 
11:а 12:г          13:20  14:13         15:231                     / х 5 точки 
 

      ОБЩ БРОЙ НА ТОЧКИТЕ ОТ ТЕСТА:  60  
       
РЕШЕНИЕ на 1 задача.  
а) По-голямата дъщеря е на 9 години  ............................................................................... 2 т. 
Ако годините на по-малката са х, тези на сина са х + 8, така че 2х + 8 = 20 и х = 6. Малката 

дъщеря е на 6 години, а синът е на 14 години...................................................................... 4 т. 
Майката е с 31 години по-голяма от малката дъщеря, така че е на 37 години............... 2 т. 
Бащата е на 37 + 2 = 39 години............................................................................................ 2 т. 
б) В момента майката е с 8 години по-голяма от сбора на годините 9 + 6 + 14 = 29 на 

децата. Всяка година тя пораства с 1 година, а те общо с 3 години, така че я настигат с 2 
години годишно. Значи след 4 години ще я настигнат ........................................................ 5 т. 
в) След y  години дъщерята ще бъде на ( )y+6  години, а бащата – на ( )y+39  години. 

Съставяме равенството:  ( ) yy +=+ 396.4 . Oт него намираме отговора 5=y ................. 5 т. 
 
РЕШЕНИЕ на 2 задача.  

  а) Нека скоростта на платнохода по план е х км/ч. Щом времето по план е 17 – 8 = 9 чáса, 
то разстоянието от Н до П е 9х км. От друга страна, скоростта на платнохода реално е х+6 
км/ч. Щом времето реално е 14 – 8 = 6 чáса, то разстоянието от Н до П е 6(х+6) км. 
Получаваме уравнението 9х = 6(х+6), откъдето х = 12 км/ч . 
.................................................................. 15 т. 
б) Разстоянието от Н до П е 9.12 = 108 км .......................................................................... 5 т. 
 
 
 
 Максимален брой точки от състезанието „Млади таланти” – 100. 
             


