
1 В магазина продават минерална вода в три различни размера: 
Голяма – 1 литър; средна – 800 мл; малка – 400 мл. 
А) Гого иска да си купи пет литра и половина вода, но подозира, че с тези бутилки не е възможно 
да се получи точно това количество, затова решава да купи възможно най-малкото количество 
вода, така че да има поне 5 литра и половина вода. Колко най-малко бутилки може да купи, за да 
постигне това? 
Б) Кой е най-големият възможен брой бутилки, които можем да закупим, така че да имаме точно 
10 л вода, ако със сигурност сме купили поне по една бутилка от всеки размер? 
Решение: 
А) Той наистина не може да купи точно 5 литра и половина, но може да купи 5 литра и 600 мл. Това 
може да стане с 4 бутилки по 1 л и 2 по 800 мл. Не може да стане с 5 бутилки по 1 л, така че това е 
най-малкият брой бутилки. 
Б) Имаме поне 1 бутилка от всеки вид, което е поне 2200 мл. Оставащите 7800 мл трябва да 
постигнем с възможно най-много бутилки. Но 7800 не може да се получи само с бутилки по 400 
мл, а замяната на някои от тях с бутилки от 800 мл не би довела до нищо, тъй като 800=2.400. 
Тогава трябва да имаме бутилка от 1 л. Тъй като 6800 се дели на 400, можем да го направим с 1 
бутилка от 1 л и 17 бутилки от 400 мл или общо 21 бутилки. 
Оценяване: 
А) 1 т. за факта, че не може да се направят точно 5 литра и половина; 1 т. за това, че може да се 
направят най-малко 5 литра и 600 мл; 2 т. за примера (4 по 1 л + 2 по 800 мл) и 2 т. за обяснение, че 
няма пример с по-малко бутилки – общо 6 т. 
Б) 1 т. за отделяне на по една бутилка от всеки вид; 4 т. за това, че трябва да имаме поне още 1 
бутилка от 1 л (ако липсват обяснения, а само участва като част от примера – 1 или 2 т. според 
верността на примера); 1 т. за правилен пример – общо 6 т. 
 
2. Обиколката на правоъгълна нива е 700 м, а едната страна на нивата е с 50 м по-дълга от другата. 
Собственикът решил да я раздели на два правоъгълни парцела с права линия, минаваща през 
средата на по-късата страна. За разделянето той опънал мрежа, закрепена на колове, поставени 
през 2 м един от друг. 
Върху единия парцел били засадени домати, като от 1 кв.м. се получават 3 кг домати. 
Върху другия парцел били засадени картофи, като от 3 кв.м. се получават 11 кг картофи. 
А) Намерете обиколката на всеки от получените парцели. 
Б) Колко кола са поставени за разделянето на двата парцела? 
В) С колко повече кг картофи са получени в сравнение с доматите? 
Решение: 
А) Двете страни на нивата имат сбор 350 м, значи едната е 200 м, а другата е 150 м.  
Всеки от по-малките парцели е правоъгълник със страни 200 м и 75 м, значи обиколката му е 
2.275=550 м. 
Б) Коловете се поставят по страна с дължина 200 м, значи имаме 200:2=100 разстояния. Тогава 
коловете са 101. 
В) Лицето на всеки от парцелите е 200.75=15000 кв.м. 
Доматите са 15000.3=45000 кг, а картофите са 15000:3.11=5000.11=55000 кг. 
Картофите са повече с 55000-45000=10000 кг. 
Оценяване: 
А) общо 3 т. за двете обиколки (които всъщност са равни) 
Б) само верен отговор – 2 т.; намиране на брой разстояния – 2 т., намиране на брой колове – 2 т., 
общо 4 т. 



В) намиране на лицето на двата парцела (което е едно и също) – 2 т.; намиране на кг домати – 1 т. 
и кг картофи – 1 т., намиране на разлика и отговор – 1 т. – общо 5 т. 
 
3.  Попълнете по едно число в празните квадратчета, така че да се получи магически квадрат. 
(Магически квадрат е този, в който сборовете от числата по всеки ред, всеки стълб и по двата 
диагонала е един и същ.) 
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Решение: 
Веднага може да се намери средното число, тъй като 7+9=4+средното. 
Средното е 12, магическият сбор става 36 и се попълват всички останали. 
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Оценяване: 
Намиране на средното число – 4 т. Намиране на магически сбор чрез него – 3 т. Попълване 
правилно на останалите числа – по 1 т. на число. 
При друга последователност – по 2 т. на число. 


