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1. Трима братя имат различен брой  марки. Ако най-големият даде на средния брат 1 марка, а средният даде на 

най-малкия 3 марки, то всички ще имат поравно. Колко марки трябва да даде най-големият брат на най-

малкия, така че двамата да имат поравно? 

 

2. 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.   

3. Разрежете квадрат 6х6 на два еднакви 24-ъгълника. 

 

 

4. Учителката Екатерина Михайлова (ЕМ) имала 10 тетрадки с различен 

цвят корица: кафява (К), бяла (Б), черна (Ч), жълта (Ж), синя (С), френско 

синя (Ф), оранжева (О), гълъбова (Г), розова (Р), зелена (З). Десет деца се 

подредили в кръг и ЕМ започнала да дава тетрадка на всеки трети по кръга, 

като пропускала тези, на които е дала. В какъв ред са тетрадките в ръцете 

на ЕМ, ако Емил е получил жълта тетрадка и бил трети поред, получил 

тетрадка? На рисунката са показани посоката и как са раздадени 

тетрадките.   

 

5. Намерете поне едно решение на ребуса. 

 

 

6. Иван и Мария си купили за училище еднакви кутийки с бисквитки. Всяко междучасие изяждали 

по 2 или по 3 бисквитки. На Иван в края на четвъртия час му останала 1 бисквитка, а на Мария в 

шестия час бисквитките й свършили. Колко бисквитки имало в кутийката? 

7. Принцът срещнал три  феи и ги попитал за бъдещето. 

Арта казала: Принцът ще вземе мързелива принцеса и ще победи повече от 100 дракона. 

Бина казала: Не, принцът ще победи по-малко от 100 дракона и жена му ще е работна. 

Веда казала: Не, жена му ще е мързелива, но принцът ще победи поне един дракон. 

Какво го очаква принцът, ако едната фея винаги лъже, другата винаги казва истината, а третата от 

началото изрича истината, а след това лъже. 

8. Девет монети са подредени в редица, сред тях са три фалшиви. Фалшивите монети са една след 

друга, тежат поравно и са по-леки от истинските. Истинските също тежат поравно. Как с 2 тегления 

на везна, без мерителни тежести, да намерим трите фалшиви монети. 
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