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1. В турнир по тенис на маса участвали осем състезатели, като играли всеки с всеки по веднъж (във всяка среща 
има победител). Успешен ще наричаме всеки състезател, който има повече победи, отколкото загуби. Какъв е 
най-големият възможен брой успешни състезатели след изиграването на всички срещи в турнира? 

1. Отг. 7 Не е възможно и осмината да са успешни, защото общият брой победи трябва да е равен на общия брой 
загуби. Пример със 7 успешни състезатели: един е изгубил всичките си срещи, а останалите седем са наредени 
по окръжност, където всеки е победил тримата вляво от него. 
 

2. Пъзел се състои от еднакви плочки. Всяка плочка е получена, като от две съседни страни на квадрат със страна 
27мм са отрязани равностранни триъгълничета със страна 9 мм и са залепени за другите две страни на квадрата. 
На фигурата е показана редица от 3 такива плочки. 

 
Колко милиметра е обиколката на подобна редица, но съставена от 36 такива плочки? 

2. Отг. 2664 Всяка плочка има общо 8 отсечки по 9 мм отгоре и отдолу, а двете крайни плочки имат още общо 8 
такива отсечки отстрани. Отговор: 37 .8 .9=2664 мм. 
 

3. Всяко от полетата в дадената таблица трябва да се оцвети в жълто, синьо или червено, така че във всяка 
колонка да се срещат и трите цвята и полетата с обща страна да са разноцветни. По колко начина може да стане 
това? 

*      

      

      

3. Отг. 192 За полето със * има 3 избора, за това под него 2 и най-долу 1. Сега за всяка следваща колонка има по 
два избора. Отговор: 3 .2 .2 .2 .2 .2 .2 = 192. 
 

4. Сборът на седем различни нечетни числа е 277. На колко най-много може да е равно най-малкото от тях? 

4. Отг. 33 Ако най-малкото е 33, то останалите могат да са 35, 37, 39, 41, 43 и 49. Ако най-малкото по-голямо от 
33, то сборът е поне 35+37+39+41+43+45+47=287. 
 


