
 

 

 

 

 

1. Една домашна баня с дължина 3м, ширина 2м и височина 3м,20 см трябва да се облицова с 

фаянсови плочки на височина 1м,50см от пода. Ако касата на вратата има широчина 80см и височина 

2м., то   колко ще се заплати за облицовката, ако плочките са квадратни със страна 15см и всяка една 

струва 20 стотинки, а за работа и друг материал се плаща по 1лв. на квадратен метър?  

 

2. В правоъгълна координатна система с единична отсечка 2 см са построени точките (-4;-1), (-2;-1), 

(-2;1), (2;1), (2;6), (-2;6), (-2;8), (-4;8),(-4;6), (-6;6), (-6;1), (-4;1), които са върхове на развивка на правилна 

четириъгълна призма. Намерете:  

А) дължината на основния ръб и дължината на височината на призмата  

Б) лицето на пълната повърхнина  и обема на призмата 

3. Даден е правоъгълен триъгълник  ABC с прав ъгъл при върха  C и катет AC = 15 см. Триъгълникът 

е завъртян около катета AC. Обемът на полученото ротационно тяло е 

320π см3 , а лицето на околната му повърхнина е 136π см2 . Намерете 

лицето на повърхнината на тялото и периметъра на  ABC 

4. Паяк изплел паяжина (черт 1) и във всичките й 12 възела 

попаднали муха или комар. При това всяко насекомо се оказало 

съединено с отсечки от паяжината точно с два комара. Възможно ли е 

това. Дайте примери! 

5. Използвайки всяка от цифрите от 0 до 9 точно по един път, 

запишете 5 естествени числа така, че всяко да се дели на предишното. 

Запишете колкото се може повече такива 5 числа.  

6. Шест математика отишли за риба. Заедно уловили 100 риби, 

като всеки хванал различен брой. След риболова те забелязали, че всеки от тях може да раздаде улова 

си на другите така, че останалите 5 имат по равен брой риби. Докажете, че един рибар може да се 

прибере с улова си и пак всеки от останалите 5 може да раздаде своите риби на останалите 4 така, че да 

имат по равен брой риби. 

 

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. 
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