
Математически звезди 2021 – 6 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) + (5.5 – 5)? 

А) 32      B) 35       C) 36       D) 38       Е) 41     F) друг отговор 

 

2 зад.Училището на Божо има 5 пъти повече ученици от това на Жожо и двете общо имат 

3000 ученици. Колко ученици има училището на Божо? 

А) 1500  B) 1900     C) 2300      D) 2650       E) 2800      F) друг отговор 

 

3 зад. Какъв е броят на естествените числа, които са по-малки или равни на 2021 и са 

взаимнопрости с 2021? 

A) 100       B) 1210   C) 1676        D) 1932           E) 2020         F) друг отговор 

 

4 зад. На лист хартия са записани 2021числа (може да има равни измежду тях). Изпълнено 

е, че има единствено най-често срещано число и че то се среща точно 10 пъти. Колко най-

малко различни числа има измежду записаните? 

A) 223     B) 224     C) 225     D) 226    E) 227     F) друг отговор 

 

5 зад. Избрали сме точно шест различни естествени числа измежду 3, 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) 3   B) 4      C) 5       D) 6        E) 7        F) друг отговор 

 

6 зад. Правилният дванадесетоъгълник A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12има лице 110кв см. 

Да се определи лицето (в кв. см.) на седмоъгълника A1A2A3A4A5A6A7. 

А) 45B) 50C) 55D) 60        E) 80         F) друг отговор 

 

7 зад. В група от 20 деца в детска градина има точно 8 със синя коса и в момента точно 7 

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 

 

8 зад. Произведението на две едноцифрени числа е 27, 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 



 

9 зад. Нека височината на правоъгълен триъгълник с катети 7 см и 24 см е с дължина ℎ см. 

Кое е най-близкото естествено число до ℎ? 

А) 5        B) 6        C) 7        D) 8       E) 9         F) друг отговор 

 

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

 

11 зад. На колко е равно 𝑥, ако 
𝑥

1.2.3
+

𝑥

2.3.4
+⋯+

𝑥

8.9.10
= 11? 

А) 36      B) 40       C) 42      D) 48        E) 51      F) друг отговор 

 

12 зад.Колко са простите числа, които делят 𝑛𝑛 − 𝑛за всяко естествено число 𝑛 ≥ 3? 

A) 0Б) 1   В) 2   D) 3    E) 4 F) друг отговор 

 

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 

 

14 зад. Дадени са хиляда лампички, номерирани с числата от 1 до 1000. Първоначално 

всички лампички са изгасени. Светльо минава първо през всяка втора (т.е. тези с номера 2, 

4, 6, 8, ..., 1000), после през всяка трета (3, 6, 9, ..., 999) и т.н. до през всяка хилядна, 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) 474     B) 712      C) 950       D) 969       E) 990        F) друг отговор 

 

15 зад. За естествено число𝑚с 𝑚! означаваме произведението на естествените числа от 1 

до 𝑚включително. За всяко естествено число 𝑛 ≥ 2021е вярно, че частното от делението 

на числата (𝑛 + 2)! − (𝑛 + 1)!и 𝑛!е: 

A) кратно на 9    B) кратно на 2021    C) точен квадрат    D) точна трета степен на 

естествено число    E) и четирите са верни    F) и четирите не са верни 


