
 

 

XX ОЛИМПИАДА МЛАДШИХ   ШКОЛЬНИКОВ 

28 февраля 2016 г 

                                                   3. клас 

1. Намерете поне едно решение на ребуса. АААА + БББ + АА + В = 2016.  

2. Дядо Коледа (ДК) имал 5 шоколада с различен цвят опаковки: кафява (К), жълта 

(Ж), синя (С), оранжева (О) и зелена (З). Пет деца са застанали в кръг и ДК раздава 

шоколади през един. В какъв ред са шоколадите при ДК, ако последният шоколад е 

жълт и всеки е получил шоколад, както е показано на рисунката. 

 

3. Поставете в клетките цифрите 1, 2, 3, 4, така че на всеки ред и стълб да присъстват 

4-те цифри и да са верни неравенствата.   

 

 

 

4. Нарежете правоъгълник 3х4 по линиите на две фигури с равни обиколки, но с 

НЕРАВНИ лица. 

 

5. Дребосъчето преди да заспи гледа пет рисувани филмчета. Но ако през деня Дребосъчето не е 

слушало, майка му забранява някои от филмчетата. За плезене майка му забранява филмите, 

номерирани с 1, 2, 3. За тайничко похапване на сладкиш не разрешава да гледа номерираните с 2, 4, 

5. За разходка по покрива – номерираните с 1, 5. За счупено влакче са забранени филмчетата, 

номерирани с 1,4. За игра с котката не е разрешен филм с номер 5. Сутринта Дребосъчето решава да 

гледа едно филмче. Колко най-много на брой пакости може да направи Дребосъчето, за да гледа едно 

филмче? 

6.  Еди винаги казва по две твърдения - едно вярно и едно невярно. Веднъж казал: ,,Вчера беше 

сряда. Вдругиден ще е вторник.“ Помислил малко и казал: ,,Днес е сряда. Вторник бе онзи ден.“ В 

кой ден от седмицата е казал това Еди? 

7. В долното дясно квадратче стои бръмбар. Той минал през 4 различни квадратчета 

през линиите на мрежата и в петото квадратче спрял. В кое квадратче е спрял 

бръмбарът, ако по време на пътуването е направил равен брой леви и десни завои? 

8. На масата в редица стоят 4 монети, от тях две фалшиви, които тежат поравно, но са по-леки от 

истинските. Фалшивите монети не са една до друга. Как с едно теглене на везни, без мерителни 

тежести, да намерим фалшивите монети? 
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