
Математически звезди 2021 – 4 клас, бързо смятане 

Зад. Условие 

1 357+468= 

2 840−159= 

3 37.21= 

4 11106:9= 

5 Колко секунди има в 3 чàса и 33 минути? 

6 Кой е най-големият възможен остатък, ако делим трицифрено число с 

двуцифрено число? 

7 Колко е часът, ако изминалото време след 15:00 е 4 пъти повече от 

оставащото до полунощ? 

8 Колко са двуцифрените числа, които дават остатък 2 при деление с 4? 

9 На колко е равно произведението на най-малкото трицифрено число, 

съседните цифри на което са различни, и най-голямото двуцифрено четно 

число? 

10 77.14−51.14+86.26= 

11 Ако долепя два триъгълника, всеки от които има страни 7см, 8см и 9см, 

колко сантиметра е най-малката възможна обиколка на получената 

фигура?  

12 Намерете число, от което, ако извадим сбора на цифрите на числото 88, 

разделим резултата на 3 и удвоим новия резултат, ще получим 56. 

13 С колко сборът на нечетните двуцифрени числа е по-голям от сбора на 

четните двуцифрени числа? 

14 Кое е най-малкото естествено число, произведението на цифрите на което 

е 96? 

15 Най-голямото от 9 поредни естествени числа със сбор 99 е 

16 На колко милиметра са равни 2 метра и 34 сантиметра минус 18 

дециметра? 

17 Колко от трицифрените числа при събиране с 6 дават сбор, завършващ на 

2? 

18 Колко от двуцифрените числа при умножение по 6 дават произведение, 

завършващо на 2? 

19 Платих 37 лева за няколко пъпеша по 3 лв. и няколко дини по 8 лв. Колко 

дини и пъпеши общо съм купил? 

20 Колко са трицифрените числа, при които сборът от трите им цифри е 25? 

21 Правоъгълник има обиколка 92 см и едната му страна е 27 см. Колко 

сантиметра е дължината на другата страна на правоъгълника? 

22 Обиколката на равнобедрен триъгълник е 95 см, а основата му е 29 см. 

Колко сантиметра е дължината на бедрото на този триъгълник? 

23 Две круши и пет сливи тежат общо 280 г. Шест круши и три сливи тежат 

общо 600 г. Колко грама тежат общо една круша и една слива? 

24 В кутия има 38 жълти, 25 сини и 12 червени топчета. Колко топчета най-

малко трябва да извадим със затворени очи, за да е сигурно, че сред тях 

ще има поне 20 от един цвят? 

25 Колко са датите в една година, при които сборът от деня и месеца е поне 

33? 

 

 


