МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “БАБА ТОНКА” – РУСЕ
Състезание по математика за ученици от IV клас – II част, 7 юни 2008;
време за работа – 120 минути

1 зад.

Кое число трябва да се напише на мястото на квадратчето, за да бъде вярно равенството
2000 + 8 = 1000 +  ?
А) 8
Б) 1080
В) 2008
Г) 1008
Д) друго число

2 зад.

Иван е с 4 години по-голям от Петър. С колко години Петър ще бъде по-малък от Иван след
8 години?
А) 4
Б) 8
В) 12
Г) 2
Д) друг отговор

3 зад.

Колко числа най-много може да се напишат на мястото на квадратчето, така че да бъде
вярно 98 <  < 103?
А) 102
Б) 97
В) 4
Г) 6
Д) друг отговор

4 зад.

Кои от равенствата НЕ са верни (числата са записани с римски и арабски цифри)?
[1] XIV = 24
[2] LI = 49
[3] XV = 15
А) Всички

5 зад.

6 зад.

Б) [1]

В) [1] и [2]

Г) [3]

Д) [1] и [3]

Колко квадратни метра е лицето на правоъгълника ABCK,
ако точките A, P, B, C, M и K са центрове на еднакви
окръжности с радиус 4 метра?
А) 128 кв. м

Б) 48 кв. м

Г) 16 кв. м

Д) 4 кв. м

В) 32 кв. м

В кои числени изрази скобите са излишни?
[1] 12 - (4+6)
[2] 2.(6+4)
А) Във всички

Б) В никои

[3] 24:(2.6)

В) [1] и [2]

Г) [2] и [3]

Д) [1] и [3]

7 зад.

Билет за басейн за възрастен струва 4 лв. и 50 ст., а за деца – 2 лв. и 30 ст. по-малко.
Колко трябва да плати за басейна баща с две деца?
А) 9 лв. 10 ст.
Б) 9 лв. 90 ст.
В) 8 лв. 80 ст.
Г) 8 лв. 90 ст.
Д) друг отговор

8 зад.

Колко сантиметра е обиколката на
правоъгълника ACEP, ако ABMP е квадрат,
AB = 9 см и лицето на правоъгълника
BCEM е 108 кв. см?

9 зад.

А) 900 см

Б) 600 см

Г) 60 см

Д) друг отговор

P

M

E

В) 100 см

A

B

Учебните часове в МГ „Баба Тонка” започват в 8 ч 00 мин и са с продължителност 45
минути. Третото междучасие е 25 мин, а всички други са по 10 мин. В колко часа започва
третият учебен час в МГ „Баба Тонка”?
А) 9 ч 50 мин
Б) 10 ч 35 мин В) 9 ч 35 мин Г) 8 ч 50 мин Д) 9 ч 55 мин

10 зад. Коко изпратил на Мишо SMS: „Набрах 42 кг череши”. Мишо му отговорил „Ако взема 9 кг от
твоите и ги добавя към моите, ще имаме еднакво количество”. Колко килограма череши е
набрал Мишо?
А) 33 кг
Б) 51 кг
В) 45 кг
Г) 39 кг
Д) 24 кг

C

=================================================================

11 зад. Пресметнете и попълнете на листа за отговори:

2457

:7
7

.2

:9

12 зад. Планира се от едната страна на улица „Борисова” в Русе да се засадят растения. Първо ще

засадят в редица 100 дървета, после между всеки две дървета ще засадят по един храст и
на края между всяко дърво и храст ще засадят цвете. Колко растения общо са необходими,
за да се изпълни проектът?

13 зад. От една цистерна за вода изтичат 441 литра за 7 минути, от втора – 288 литра за 4 минути

и от трета – 435 литра за 5 минути. Колко литра вода изтичат общо от трите цистерни за 8
минути?

14 зад. Колко е броят на всички трицифрени числа със сбор на цифрите 3?
15 зад. Правоъгълникът на чертежа е съставен от 27 еднакви квадрата. На листа за отговори

покажете как правоъгълникът може да бъде разрязан точно на 8 квадрата. Допуска се
рязане само по пунктираните линии.

=================================================================

16 зад. Известно е, че разстоянието от Русе до Варна е 200 км, а разстоянието от Русе до София е

320 км. Камион изминава разстоянието Русе – Варна за 4 часа, а лека кола изминава за
същото време разстоянието Русе – София.
a) За колко време леката кола ще измине разстоянието от Русе до Варна?
b) Веднъж леката кола тръгнала от Варна за София и в същия час камионът тръгнал от
София за Варна. Двата автомобила се движат, без да спират, по един и същ път, като
разстоянието от София до Варна е 450 км. Колко километра ще бъде разстоянието
между леката кола и камиона 5 часа след тръгването им?
Запишете решението на задачата на кариран лист номер 16.

17 зад.

a) Васил имал за домашно по математика следната задача:
С колко лева един сладолед струва по-малко от една паста, ако 25 пасти струват 100
лева, а 36 сладоледа струват 108 лева?

Васил решил задачата, като съставил израза 100:25 – 108:36. След като го
пресметнал, получил отговор 2 лева. Решете и вие същата задача. Верен ли е отговорът
на Васил?
b) Съставете задача, която да се решава чрез пресмятане на израза 20 – 3.4, и намерете
отговора й.
Запишете решението на задачата на кариран лист номер 17.

