
Финален кръг «Математически звезди», юни 2021 

Пети клас 
 

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, чиито победи са поне с 2 повече от загубите му. Какъв 
е най-големият възможен брой успешни състезатели след изиграването на всички срещи в турнира? 

1. Отг. 5 Всеки има по 7 срещи, така че един успешен състезател трябва да има поне 5 победи. Общият брой 
победи в турнира е 8 .7:2=28, така че биха стигнали за най-много петима успешни. Пример: трима са изгубили 
всичките си срещи с хора извън тройката, а останалите петима са по окръжност и всеки е победил двамата вляво 
от него. 
 

2. Колко най-малко точки трябва да отбележим на една права линия, за да съществуват отсечки с дължини 1см, 
2см, 3см, 4см, 5см и 6см с краища в отбелязани точки? 

2. Отг. 4 С три точки можем да получим най-много три отсечки. Четири точки са достатъчни: достатъчно е да 
разположим втората, третата и четвъртата съответно на 1см, 4см и 6см вдясно от първата. 
 

3. Сборът на седем различни нечетни числа е 699. На колко най-много може да е равно най-малкото от тях? 

3. Отг. 93 Ако най-малкото е 93, то останалите могат да са 95, 97, 99, 101, 103 и 111. Ако най-малкото по-голямо 
от 93, то сборът е поне 95+97+99+101+103+105+107=707. 
 

4. Мрежа 10×10 е разчертана на единични квадратчета. Най-много колко правоъгълника 4×1 (вкл. 1×4) можем да 
оцветим в тази мрежа, така че оцветените правоъгълници да не се докосват дори по връх? 

4. Отг. 12 Ако добавим до всички страни на мрежата и до всеки оцветен правоъгълник по 0,5 см бордюр, ще 
получим непресичащи се правоъгълници с лица по 2 .5=10, разположени в квадрат с лице 11 .11=121, така че 
броят им е не повече от 12. Ето пример с 12: 

 
 


