
 
                                    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, всеки от които има само по един 

верен отговор и две задачи, на които трябва да опишете решенията. 
Добре е да знаете,че: 

� въпросите с номера от 1 до 5 ще се оценяват с 3 точки; 
� въпросите с номера от 6 до 10 ще се оценяват с 4 точки; 
� въпросите с номера от 11 до 15 ще се оценяват с 5 точки. 

     Време за работа:  120 минути. 
                                              ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ ! 
 
1.   След пресмятане на израза  ( ) 8.25:1003:2007701 −−   се получава: 
а)   100;  б)   40;   в)   0;   г)   10 
 
2.   Кое е неизвестното число в равенството:     ( ) 4:32.5572 =− х  
а)   103;  б)   13;   в)   1648;  г)   105 
 
3.   От частното на най-голямото трицифрено число и девет извадих произведението на 
най-малкото двуцифрено число и девет. Получих: 
а)   21;   б)   10;   в)   201;  г)   900. 
 
4.   За тържествата на връх Вола пристигнали 2277 цивилни граждани, 11 пъти по-малко 
ученици, студенти – 3 пъти по-малко от учениците и офицери – с 59 повече от студентите. 
Колко са участниците в тържеството? 
а)   2612;  б)   3218;  в)   2881;  г)   2681. 
 
5.   Два квадрата  с лица 16 кв. см и 1 кв. см  са долепени както 
      е показано на чертежа. Обиколката на получената фигура е:  
а)   16см;  б)   18см;  в)   12см;  г)   17см. 

 
6.   Кое от числата съдържа 50 стотици и 5 единици? 
а)   505;  б)   5050;  в)   5005;  г)   550. 
 
7.   Коя е цифрата на единиците на числото:     49.39.29.192007+=А  
а)   8;   б)   6;   в)   5;   г)   1. 
 
8.   Колко километра е разстоянието между две села, ако пътят между тях е разделен на 10 
равни части, а след изминаването на първата му част и още 8 км се намира чешма, 
построена точно по средата на пътя? 
а)   18 км;  б)   20 км;  в)   10 км;  г)   16 км. 
 
 
 



9.   Правоъгълникът ABCD е разделен на квадрат и два правоъгълника. Лицата на двата 
правоъгълника са записани като произведение на страните им. Обиколката на  
правоъгълника ABCD е: 
 
 
            18.10                                                 а)    64;   б)   92; 
                                                                                 
             18.4                                                  в)   50;   г)   60                                               
                                                                             
                                                                          
10. Половината торта струва 6 лева повече от четвъртината си. Цялата торта струва: 
а)   12 лв.;  б)   18 лв.;  в)16 лв;  г)   24 лв.                 
 
11.   В една кутия има 10 бели, 20 зелени и 30 червени топки. Какъв е най-малкият брой 
топки, който трябва да извадим (със завързани очи), за да сме сигурни, че сред извадените 
ще има топки и от трите цвята? 
а)   51;   б)   41;   в)   60;   г)   50. 
 
12.   В 8.00 часа започва магията на една кошница; на всяка минута сама удвоява броя на 
ябълките в нея. След 1 час кошницата се напълва. В колко часа ябълките са били до 
средата на кошницата? 
а)   8.30;  б)   8.45;  в)   8.59;  г)   8.50. 
 
13.     6 кокошки снасят 8 яйца за 3 дни. Колко яйца ще  снесат 3 кокошки за 9 дена? 
а)   16;   б)   15;   в)   12;  г)   18.                                                                               
 
14.   Числата от 11 до 100 включително са написани едно до друго. Колко пъти е 
използвана цифрата 1 в записа? 
а)   9;   б)   19;   в)   18;   г)   21. 
 
 
 
15.   Посочете как изглежда фигурата от кубчета 
 погледната отгоре?  
 
 
 

            
           
 
  а)                                                              б) 
 
 
 
 
 
 
 
в)                                                                 г)                                                          
 
 
 

 



 
Решете задачите:     
 

1 задача: 
а)   Едно число се нарича симетрично, ако гледано отляво надясно и от дясно на ляво 
означава едно и също число.  Например:  818,  2332,  10701.  Кое е следващото по 
големина симетрично число след 5995 ? 
б)   Нека  ( ) ( ) 21:209.2109025:17.7717.23 −−+=В  .   

Пресметнете стойността на израза и ще получите на колко години става ПМГ 
„Акад. Иван Ценов”през 2007 година. 
в)   Има ли правоъгълник със страни – естествени числа, такъв, че лицето му е 
симетричното число от а),  а едната му страна е стойността на израза В.  

  Обяснете защо. 
 

2 задача:   
Криси има три купчини с дискове. В първата, означена с А, има 11 диска, във втората, 
означена с В, има 7 диска, а в третата – С,  6 диска.  Криси иска с най-малък брой 
премествания да получи три купчинки по 8 диска, като при преместванията спазва 
правилото:  във всяка купчинка може да добавя по толкова диска, колкото има в нея.  
Помогнете на Криси да направи това.          
 
 
 
 
                                                               


