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XX ОЛИМПИАДА   МЛАДШИХ   ШКОЛЬНИКОВ 

28 февраля 2016 г 

                                              2. клас 

1. Добавете знаци за действия, за да получите вярно равенство: 

             2 8 2 = 2 0 1 6            
 

2. На масата са хвърлени няколко пръстена. Кои пръстени трябва да 

срежем, за да се разпадне конструкцията на отделни пръстени?  

 

3. Петима приятели – ОХ, АХ, ЕХ, АЙ и ОЙ отишли за риба. Всеки 

уловил точно по една риба. Двама уловили шарани, трима – 

черноперки. ОЙ и ОХ уловили различни риби, ОХ и АХ – също 

уловили различни риби. АХ и АЙ – хванали различни риби и АЙ и 

ЕХ – също хванали  различни риби. Кой каква риба е уловил? 

 

4. На изложба на кучета и котки се събрали няколко участници и 

техните любимци. Умното куче Соня преброило 6 глави и 20 крака, 

като включило и себе си. Колко котки има на изложбата, ако 

котките са повече от кучетата?  

 

5. Разрежете фигурата на две еднакви части. 

 

6. Иван и Петър тръгнали на пътешествие. Иван облякъл една след 

друга: потник, фанелка, риза и яке. Петър облякъл същия вид дрехи, 

но в друг ред. Нито една негова дреха не била в реда на Иван и ако 

някои дрехи са съседни при Иван, то при Петър не са съседни. Ако 

първата дреха при Петър не е риза, в какъв ред се е облякъл Петър? 
 

7. Две лакоми мечета имат две пити кашкавал от 4 кг и от 8 кг. Те искат да разделят поравно 

кашкавала. Лисицата може да дели всяко парче кашкавал на две равни части, но за това изяжда по 1 

кг кашкавал от онова парче, което и посочат мечетата. Как да разделят кашкавала мечетата, че да 

дадат на Лиса най-малко? 

 

8. В стаята има 5 лампи. Петя казала: ,, В стаята има включена лампа“. Васко отговорил: ,, Не си 

права. В стаята има изключена лампа“. От трите твърдения само едно е вярно. Кое?  

 


