
Математически звезди 2021 – 4 клас, задачи с фиксиран отговор 

При отговор „друг отговор“ не е необходимо да отбелязвате на колко точно е равен. 
 

1. Ако за всяко число x означим ◊x=x .x−x, на колко е равно ◊8+◊9? 

А) 108     B) 116     C) 118     D) 126     Е) 128     F) 146 

Отг.Е ◊8=56, ◊9=72, общо 128. 
 

2. С мощния си мотоциклет Муньо може да събуди и разплаче 300 бебенца в минута. Колко бебенца 
общо може да разплаче с мотоциклета си Муньо за една нощ, започваща в 21:01 и завършваща в 5:49? 

А) 122400     B) 140400     C) 158400     D) 161400     E) 176400     F) 194400 

Отг.C Дадената нощ е 8 чàса и 48 минути. Отговор: (8 .60+48) .300=528 .300=158400. 
 

3. В купа имало малини. На закуска Лора изяла половината от малините и още една малина. На обяд 
Лора изяла половината от останалите без една малина. На вечеря изяла половината от останалите и 
още една малина и така в купата останали 7 малини. Колко малини е имало в купата преди закуската 
на Лора? 

A) 50     B) 54     C) 58     D) 60     E) 64     F) друг отговор 

Отг.F Преди вечеря: (7+1) .2=16; преди обяд: (16−1) .2=30; преди закуска: (30+1) .2=62. 
 

4. Тази сутрин Тео започна да тренира в 06:33 часà и приключи в 08:15 часà, като през това време 
направи 6 почивки по 90 секунди. Колко минути общо е тренирал Тео тази сутрин? 

A) 93     B) 99     C) 105     D) 109     E) 115     F) друг отговор 

Отг.А 120−18−9=93 
 

5. Обиколката на един квадрат е 456см, а на друг е 56дм. Равнобедрен триъгълник има бедро, равно 
на страната на по-големия квадрат, и основа, равна на страната на по-малкия квадрат. Колко 
сантиметра е обиколката на този триъгълник? 

А) 368     B) 378     C) 384     D) 394     E) 468     F) друг отговор 

Отг.D Страна на първия квадрат: 456:4=114см. Страна на втория квадрат: 560:4=140см. Отговор: 
140+140+114=394. 
 

6. Кана, в която е изсипано съдържанието на две еднакви бутилки сок, тежи 1кг 50г. Ако изсипем в 
каната още 3 такива бутилки сок, вече ще тежи 2кг 40г. Колко грама ще тежи каната, ако изпием 
всичкия сок от нея? 

А) 370     B) 390     C) 410     D) 430     E) 450     F) друг отговор 

Отг. В Сокът тежи 990:3=330г. Отговор: 1050−2 .330=390. 
 

7. Намерете произведението на цифрите на най-малкото четно число, чийто сбор от цифрите е 31. 
А) 2187     B) 2592     C) 2916     D) 3240     E) 3888     F) друг отговор 

Отг. D Числото е 5998. Отговор: 5 .8 .9 .9=3240. 
 

8. За всяко естествено число N означаваме с N
#
 сбора на цифрите му. На кое от следните може да е 

равно N# − (N+1)
#
? 

А) 53     B) 54     C) 55     D) 56     E) 57     F) 58 

Отг. A N
#
> (N+1)

#
 само ако N завършва на 9. Ако броят на тези „9” е k, то N# − (N+1)

#
= 9.k − 1. Сред 

дадените числа такова е само 53. 
 

9. Емо има много еднакви клечки, от които сглобява фигури без общи страни. За всяка страна на 
фигура използва по една клечка. Той сглоби триъгълници и квадрати с общо 999 клечки. Колко 
квадрата е сглобил Емо, ако те са с 3 повече от триъгълниците? 

А) 141     B) 142     C) 143     D) 144     E) 145     F) 146 

Отг. D Ако триъгълниците са х, то квадратите са х+3. Общо клечките са 3.х+4.(х+3) = 999, откъдето 
3 .х+4 .х+12 = 999, 7 .х= 987 и х= 141. Отговор: 141+3=144. 

арианта. 
 



10. По колко начина можем да подредим естествените числа от 1 до 6 в редица така, че сборът на 
всеки две съседни числа в редицата да е нечетен? 

A) 18     B) 24     C) 36     D) 54     E) 72     F) друг отговор 

Отг. E Числата трябва да са с редуваща се четност: ч, н, ч, н, ч, н или н, ч, н, ч, н, ч, за което има 
2 .3 .3 .2 .2 .1.1=72 варианта. 
 

11. Зари хвърля едновременно три зарчета и записва сбора от падналите се точки. Колко най-малко 
пъти Зари трябва да хвърли зарчетата, за да е сигурно, че ще запише поне пет пъти един и същ 
резултат? 

А) 60     B) 61     C) 62     D) 63     E) 64     F) друг отговор 

Отг. F Възможните резултати са всички естествени числа от 1+1+1=3 до 6+6+6=18: общо 16. При 
16 .4=64 опита може да има само по 4 пъти от всеки резултат, но при 65 непременно ще има и пèти от 
някой вид. 
 

12. Ще наричаме едно число „двулично“, ако в записа му се срещат точно две различни цифри. Колко 
от първите 999 естествени числа са двулични? 

А) 162     B) 180     C) 243     D) 270     E) 360     F) друг отговор 

Отг. F Ако първата цифра е Х (9 избора), а другата Y (9 избора), то числото може да е ХY, XXY, XYX 

или XYY (4 избора). Отговор: 9 .9 .4=324 числа. 
 

13. Една година през юли и август имало общо 8 петъка. Коя от следните дати в тази година се е 
паднала в сряда? 

А) 6.6.     B) 7.6.     C) 8.6.     D) 9.6.     E) 10.6.     F) никоя от предходните 

Отг. B Юли и август имат общо 62 дни, което са 9 седмици без един ден, така че този ден трябва да е 
петък. Така петъци са 30.6, а значи и 9.6. Тогава 7.6 е сряда. 
 

14. От едната страна на квадрат със страна 8 см изрязали по-малък квадрат, чиято страна била цяло 
число сантиметри. Обиколката на получената фигура може да е: 

А) 30 см     B) 35 см     C) 46 см     D) 60 см     E) 68 см     F) никоя от предходните 

Отг. C Ако страната на квадратчето е х см (х е сред числата 1, 2, ..., 7), то обиколката ще е 32+2 .х см. 

Сред дадените числа такова е само 46. 
 

15. Числата 1, 2, 3, ..., 42 са разделени в 14 групички по 3. В колко най-много от тези групички е 
възможно едно от числата да е произведение на двете други? 

А) 3     B) 4     C) 5     D) 6     E) 7     F) друг отговор 

Отг. C Ще наричаме една групичка „добра”, ако в нея едно от числата е произведение на двете други. 
Една добра групичка не може да съдържа числото 1 (понеже числата не се повтарят), но трябва да 
съдържа някое от числата 2, 3, 4, 5, 6 (иначе произведението на двете по-малки ще е поне 7 .8>42). 

Така групичките са най-много 5. Те могат да са например (6; 7; 42), (5; 8; 40), (4; 9; 36), (3; 10; 30), 

(2; 11; 12). 


