
Математически звезди 2021 – 5 клас, задачи с фиксиран отговор 

 

При отговор „друг отговор“ не е необходимо да отбелязвате какъв е. 
Задачите са предложени от Мирослав Маринов 

 

1 зад. На колко е равно (2.2 – 2) + (3.3 – 3) + (4.4 – 4)? 

А) 12B) 15       C) 16       D) 18Е) 21     F) друг отговор 

Отговор. F) Резултатът от първите скоби е 2, от вторите е 6 и от третите е 12 – общо 20. 
 

2 зад. Училището на Божо има 3 пъти повече ученици от това на Жожо и двете общо имат 
2600 ученици. Колко ученици има училището на Жожо? 

А) 300  B) 500     C) 600      D) 650       E) 800      F) друг отговор 

Отговор. D) 2600 : 4 = 650. 

 

3 зад. Какъв е броят на естествените числа, които са по-малки или равни на 51 и са 
взаимнопрости с 51? 

A) 10       B) 21   C) 27        D) 32           E) 35F) друг отговор 

Отговор. D) От 51 = 3.17 махаме кратните на 3 и кратните на 17 и накрая прибавяме 
веднъж самото 51 (понеже е кратно и на 3, и на 17). Така търсеният брой е 51 – 3 – 17 + 1 = 

32. 

 

4 зад. Средноаритметичното от резултатите от тест на 25 ученици е равно на 8, а 
средноаритметичното на някои 12 от тях е 14. На колко е равно средноаритметичното от 
резултатите на останалите тринадесет? 

A) 
1613     B) 

3213     C) 
182625     D) 

364625    E) 
273100     F) друг отговор 

Отговор. C)Сумата от всички резултати е 25.8 = 200, а сумата на дванадесетте е 14.12 = 
168. Така сумата на останалите тринадесет е 200 – 168 = 32 и средното е 3213 

 

5 зад. Избрали сме точно шест различни естествени числа измежду 4, ..., 12 така, че за 
всеки две от избраните по-голямото не се дели на по-малкото. Каква е най-малката 
възможна стойност на най-малкото от избраните числа? 

А) 4B) 5      C) 6       D) 7        E) исканото не е възможно        F) друг отговор 

Отговор.A)Наистина, (4, 5, 6, 7, 9, 11) е валиден избор. 
 

6 зад. Кое е първото време (в часове и минути) между 4:00 и 5:00, при което ъгълът между 
часовата и минутната стрелка е точно десет градуса? 

А) 4:10      B) 4:20       C) 4:30       D) 4:40       E) 4:50        F) друг отговор 

Отговор.B)В 4 часа и x минути ъгълът между часовата стрелка и отсечката, свързваща 
центъра с 12, е (120 +  𝑥2) градуса, а между минутната и тази отсечка е 6. 𝑥. В най-ранния 

случай минутната стрелка е преди часовата и 120 − 11.𝑥2 = 10, т.е. 𝑥 = 20. 



 

7 зад. В група от 13 деца в детска градина има точно 8 със синя коса и в момента точно 5 
са щастливи. Учителката забелязала, че всяко щастливо дете може да събира естествени 
числа, всяко дете със синя коса не може да изважда естествени числа и че всяко дете, 
което не може да изважда числа, не може и да събира. Кое от следните е вярно?  
А) Децата със синя коса могат да събират числа.        B) Децата със синя коса са щастливи.    
C) Всички, които могат да събират, са със синя коса. D) Щастливите деца нямат синя коса. 
E) Щастливите деца не могат да изваждат числа.    F) нито едно от изброените 

Отговор. D) Децата със синя коса не могат нито да събират, нито да изваждат, което 
отхвърля A), B) и C). Щастливите числа могат да изваждат (ако не можеха, то нямаше да 
могат и да събират), така че и E) е невярно. От друга страна, D) е вярно, тъй като 
щастливите деца могат да изваждат, а тези със синя коса – не. 
 

8 зад. На колко е равно 53-тото число в списъка 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, …, 14, 14, .., 14 от 
105 числа? (Числото 1 се среща веднъж, числото 2 – два пъти, числото 3 – три пъти и т.н.)  
А) 9B) 10C) 11D) 12E) 13F) друг отговор 

Отговор. B) Последната девятка е на позиция 1 + 2 + 3 + … + 9 = 45 и значи осмата 
десятка е на 53-та позиция. 
 

9 зад.Произведението на две едноцифрени числа е 24, а произведението на други две 
едноцифрени числа е 30. Ако всичките четири числа са различни, то на колко е равен 
техния сбор? 

А) 21      B) 22       C) 23       D) 24       E) 25        F) друг отговор 

Отговор. B)Вторите две числа са 6 и 5, така че за първите две остава да са 3 и 8. Сборът 
общо е 3 + 5 + 6 + 8 = 22. 
 

10 зад. По колко начина можем да подредим естествените числа от 1 до 5 в редица така, че 
да няма три последователни числа, които да са подредени във възходящ или в низходящ 
ред по големина? 

A) 10B) 18     C) 24    D) 32     E) 44       F) друг отговор 

Отговор. D) Да разгледаме случая, в който второто число е по-голямо от първото (другият 
е симетричен, така че накрая ще умножим по 2). Тогава, за да няма три в растящ ред, 

трябва третото да е по-малко от второто, после трябва четвъртото да е по-голямо от 
третото и накрая четвъртото да е по-голямо от петото. Сега ако първото, третото и петото 

число са в някакъв ред 1, 2 и 3, имаме 6.2 = 12 наредби, а ако са 1, 2 и 4, то имаме 4.1 = 4 
наредби. Други възможности за първото, третото и петото, имайки предвид горните 
изводи, не са възможни. Така търсеният брой е 2.(12 + 4) = 32. 
 

11зад. На колко е равно 𝑥, ако 𝑥1.2 + 𝑥2.3 + ⋯ + 𝑥8.9 = 8? 

А) 4B) 5       C) 6      D) 7        E) 8      F) друг отговор 



Отговор. F) Използвайте 1𝑎(𝑎+1) = 1𝑎 − 1𝑎+1 и многократни съкращавания, за да получите 𝑥 = 9. 

 

12 зад. Точката K лежи на страната AB, а точката M – на страната BC от ∆ABC, като 𝐴𝐾𝐾𝐵 = 𝐵𝑀𝑀𝐶 = 21. Отсечките AM и CK се пресичат в точката T, а правите BT и AC се пресичат в 
точката N. Ако SAKT = 20 см2, намерете SATN. 

А) 8      B) 10    C) 12      D) 14     E) 16        F) друг отговор 

Отговор. C) Имаме 𝐴𝐾𝐾𝐵 . 𝐵𝑀𝑀𝐶 . 𝐶𝑁𝑁𝐴 = 𝑆𝐴𝑇𝐶𝑆𝐵𝑇𝐶 . 𝑆𝐴𝑇𝐵𝑆𝐴𝑇𝐶 . 𝑆𝐵𝑇𝐶𝑆𝐴𝑇𝐵 = 1, откъдето 𝐶𝑁𝑁𝐴 = 14. Също, 𝑆𝐴𝑇𝐵 =32 𝑆𝐴𝑇𝐾 = 30 и сега 𝑆𝐵𝑇𝐶𝑆𝐴𝑇𝐵 = 𝐶𝑁𝑁𝐴 = 14 дава 𝑆𝐵𝑇𝐶 = 7,5.  Ако SATN = x, то 𝑆𝐶𝑇𝐴 = 5𝑥4 . Накрая, от 𝑆𝐴𝑇𝐵𝑆𝐴𝑇𝐶 = 𝐵𝑀𝑀𝐶 = 2 следва 30 = 5𝑥2  и 𝑥 = 12. 

 

13зад. Двуцифреното число 𝑎𝑏̅̅ ̅ e такова, че числото 𝑎𝑏𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ има точно осем естествени 
делителя и числото 𝑏𝑎𝑏𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ има точно шест естествени делителя. Да се намери 𝑎𝑏̅̅ ̅. 

А) 47     B) 60      C) 76       D) 88       E) 94        F) друг отговор 

Отговор. E) Имаме 𝑏𝑎𝑏𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 101. 𝑏𝑎̅̅ ̅ и понеже 101 е просто число, 𝑏𝑎̅̅ ̅ има три делителя и 
значи е точен квадрат на просто число, т.е. 25 или 49. Но 5252 = 22.13.101 има 12 делителя, 
докато 9494 = 2.47.101 наистина има осем делителя. Отговорът е 94. 
 

14 зад. Дадени са сто лампички, номерирани с числата от 1 до 100. Първоначално всички 
лампички са изгасени. Светльо минава първо през всяка втора (т.е. тези с номера 2, 4, 6, 8, 
..., 100, после през всяка трета (3, 6, 9, ..., 99) и т.н. до през всяка стотна, като всеки път 
сменя режима на лампичката – ако е изгасена, я включва, а ако е включена, я изгася. 
Колко на брой светещи лампички остават накрая? 

А) 47     B) 62  C) 76       D) 89       E) 90        F) друг отговор 

Отговор. E) Лампичка ще свети накрая само ако Светльо е минал през нея нечетен брой 
пъти, т.е. ако броят на делителите на нейния номер, без числото 1, е нечетен, т.е. ако 
общият брой делители на нейния номер е четен. Последното е изпълнено, точно когато 
номерът не е точен квадрат. Понеже 10.10= 100, остават 100 – 10 = 90 светещи лампички. 
 

15 зад.За естествено число 𝑚, с 𝑚! означаваме произведението на естествените числа от 1 
до 𝑚 включително.За всяко естествено число 𝑛 ≥ 2021е вярно, че частното от делението 
на числата (𝑛 + 2)! − (𝑛 + 1)!и 𝑛!се дели на: 

A) 4    B) 9    C) 10    D) 101    E) 2021    F) друг отговор 

Отговор. F) Делимото е равно на (𝑛 + 1)! . (𝑛 + 2 –  1)  =  (𝑛 + 1)! . (𝑛 + 1)  =  𝑛! . (𝑛 +1) . (𝑛 + 1)и значи частното е равно на (𝑛 + 1). (𝑛 + 1). При 𝑛 = 2022последното е равно 
на 2023.2023 и не се дели на 2, 3, 43 и 101 (и значи и на никой от петте числови отговора). 
(Всъщност, единственият възможен верен отговор е числото 1.) 


