
1. В един клас има 33 ученици, всеки от които посещава допълнително един или повече кръжоци. 
На кръжок по математика ходят общо 22 от учениците; на кръжока по български език ходят с 5 
ученици повече, отколкото на кръжока по рисуване, а 10 ученици посещават и двата кръжока (по 
български език и по рисуване). На математика и български език ходят общо 8 ученици, на 
математика и на рисуване ходят общо 4 ученици, а нито един ученик не посещава и трите 
кръжока. 
А) Колко ученици ходят само на кръжока по български език? 
Б) Колко ученици ходят само на кръжока по рисуване? 
В) Колко ученици ходят само на кръжока по математика? 
Решение:  
Нека х е броят на учениците, които ходят на кръжок по рисуване. Получаваме уравнението 
22+х+х+5-10-8-4=33 
2.х+5=33 
2.х=28 
х=14 
А) На български език ходят х+5=19 ученици. Но 18 от тях посещават повече от 1 кръжок, значи само 
1 ученик ходи САМО на български език. 
Б) Тъй като 14 ученици посещават рисуване + още нещо, то нито един ученик не ходи само на 
рисуване. 
В) Само на математика ходят 22-12=10 ученици. 
Оценяване: 
Намиране броя на учениците, които ходят на български език и на рисуване – общо 4 т. (това е 
необходимо за всяка от подточките) 
А) намиране броя на учениците само на български език – 3 т. 
Б) намиране броя на учениците само на рисуване – 3 т. 
В) намиране броя на учениците само на математика – 2 т. 
 
2. В правоъгълна градина са засадени цветя. Около градината има пътека за ходене, а около 
пътеката има ограда. Цялото оградено пространство също е във формата на правоъгълник. 
Пътеката е с еднаква ширина от 1 м. Дължината на по-дългата страна на градината е 15 м, а 
дължината на по-късата страна на ограденото пространство е 12 м. 
В цветната градина са засадени цветя на разстояние 50 см от всеки край – по равен брой цветя в 
редове и колонки, като между всеки две съседни цветя по ред и по колонка се оставят по 25 см 
разстояние. 
Оградата около пътеката е закрепена на колове, поставени на разстояния 1 м един от друг. На две 
от противоположните страни на оградата са поставени врати, всяка с ширина 2 м. (За поставянето 
на вратите не са необходими колове, на които те да се прикрепят.) 
А) Намерете площта на пътеката. 
Б) Колко на брой са засадените цветя? 
В) Колко кола има в оградата? 
Решение: 
А) Страните на оградената площ са 17 и 12 м, а на градинката – 15 и 10 м. 
Площта на пътеката е 17.12-15.10=204-150=54 кв.м. 
Б) Разстоянието между двете крайни цветя по дължина е 1500-100=1400 см, а по ширина – 1000-
100=900 см. Броят разстояния по дължина е 1400:25=56, значи има 57 цветя в ред. Броят 
разстояния по ширина е 900:25=36, значи има 47 цветя в колонка. Всички цветя са 57.47=2679. 



В) Обиколката на оградата е 58 м. Ако нямаше врати, щяха да трябват точно 58 кола (тъй като при 
затворена фигура броят на коловете е равен на броя на разстоянията). За поставянето на 1 врата 
трябва да премахнем 3 кола. Тогава за двете врати махаме общо 6 кола и остават 58-6=52 кола. 
Оценяване: 
А) Намиране страните на оградената площ – 1 т.; на градинката – 1 т.; намиране на търсеното лице 
– 1 т.; общо 3 т. 
Б) намиране брой разстояния по дължина – 1 т., по ширина – 1 т.; намиране брой цветя по 
дължина – 1 т., по ширина – 1 т.; намиране на всички цветя – 1 т.; общо 5 т. 
В) намиране обиколката на оградата – 1 т.; преценка за вратите – 2 т.; намиране броя на коловете 
след поставянето на вратите – 1 т. (няма значение дали е направено като в авторското решение 
или в друг ред). 
 


