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Шести клас 
 

1. В турнир по тенис на маса участвали десет 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. 7 Всеки има по 9 срещи, така че един успешен състезател трябва да има поне 6 победи. Общият брой 
победи в турнира е 10 .9:2=45, така че биха стигнали за най-много седем успешни. Пример: трима са изгубили 
всичките си срещи с хора извън тройката, а останалите седем са по окръжност и всеки е победил тримата вляво 
от него. 
 

2. На страните AB, BC, CA на триъгълник АВС с лице 144кв.см отбелязали съответно точки D, E, F, така че 
AD:DB = AF:FC = BE:EC = 3:1. Колко квадратни сантиметра е лицето на триъгълник DEF? 

2. Отг. 27 SADF = (
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2
. Отг. 144−81−27−9 = 27. 

 

3. Колко най-малко точки трябва да отбележим на една права линия, за да съществуват отсечки с дължини 1см, 
2см, 3см, 4см, 5см, 6см, 7см, 8см, 9см и 10см с краища в отбелязани точки? 

3. Отг. 6 С 4 точки можем да получим най-много 6 отсечки. Ако 5 точки A, B, C, D, E в този ред са достатъчни, 
то всичките 10 разстояния между тях (в сантиметри) трябва да са числата от 1 до 10 без повторения, като 
АЕ= 10см. За да има 9 см, без ограничение на общността AB = 1см. За да има 8 см, трябва AD = 8см. Сега няма как 
да получим 6 см без повтаряне на разстояния. 
     Шест точки A, B, C, D, E, F в този ред са достатъчни, ако AB =1 см, AC = 4 см, AD = 5 см, AE = 9 см, AF = 11 см. 
 

4. Сборът на седем различни нечетни числа е 999. На колко най-малко може да е равно най-голямото от тях? 

4. Отг. 149 Ако най-голямото е 149, то останалите могат да са 147, 145, 143, 141, 139 и 135. Ако най-голямото 
по-малко от 149, то сборът може да е не повече от 147+145+143+141+139+137+135=987. 


