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1 задача.   ХАЙДЕ ПРЕСМЕТНИ 

 Пресметнете израза А =       15.2019.7.54090.27100.7.35.3  xy , ако x е 

неизвестното число от равенството  285:3035:400415 x , а 

  263:921426  y  

2 задача.   ДЪРВОТО ИЗМЕРИ 

В петък сутринта от върха на едно дърво започва да се спуска паяк по своята паяжина. 

Всеки ден той се спуска по 95 см, а през нощта се издига 60 см. Ако паякът е достигнал 

земята в четвъртък вечерта, то колко е високо това дърво? 

 

3 задача.   БЪРЗО КОДА ТИ РАЗБИЙ!  

 КОЙ ЗАД ЦИФРИТЕ СЕ КРИЙ?  

 ЦИФРИТЕ В БУКВИ ПРЕВЪРНИ  

 И ДУМАТА ОТКРИЙ! 

 Буквите от азбуката А, Б, ..., Ю, Я са номерирани съответно с числата 1, 2, ..., 29, 30.   

Ако заместим буквите от непозната шестбуквена дума със съответните числа, то сборът: 

1) от първата и втората буква ще е равен на числото 20; 

2) от първата и третата буква ще е равен на числото 4; 

3) от първата и четвъртата буква ще е равен на числото 5;  

4) от първата и петата буква ще е равен на числото 27;  

5) от първата и шестата буква ще е равен на числото 9; 

6) от всичките шест букви ще е равен на числото 53. 
 

Открий кой зад цифрите се крие! 

4 задача.   С ДЕТЕКТИВА СТИВ РАЗСЛЕДВАЙ 

Веднъж, търсейки улики при разследване на поредното престъпление, на детектив Стив 

му се наложило да огледа една правоъгълна градина. За да не пропусне нещо, той 

започнал огледа от единия ъгъл, като правел обиколки във формата на правоъгълник, 

завръщайки се всеки път в началото. При първата обиколка описал правоъгълник с 

размери 3 м и l м. При всяка следваща обиколка той описвал правоъгълник, чиито 

размери са с 2 метра по-големи от размерите на първия правоъгълник. На двадесетата 

обиколка той обиколил градината по нейния край. 
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А)   Намерете размерите на тази градина. 

Б)   Ако по дължината и широчината на тази градина са прекарани две алеи с широчина   

   2 м, намерете общата площ на двете алеи. 

В)   Какво разстояние е изминал детектив Стив при своите обиколки? 

        
        

             

          НАЧАЛО 

 

 

 
Време за работа 2 часа. Приятна работа и успех! 

Резултатите и класирането ще бъдат изнесени не по-рано от 15.03.2019 на страницата  

на МГ “Баба Тонка” http://mg-babatonka.bg/new/MathAtaka/rezult.pdf 

Награждаването на първенците и коктейлът ще се състоят на  

24.04.2019 от 18:00 в Аулата на гимназията. 

 

 


