X Математическо състезание „
под егидата на РИО-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”
ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС
Време за работа: 60 минути

Максимален брой точки от двете части: 60

Име и фамилия:.....................................................................................
(попълва се от учител)
ДГ/Училище:...........................................................................................
(попълва се от учител)

Получен брой точки:...............
Класиране:.........място

На всички участници пожелаваме успех!

”

ЗАДАЧА 1

А/ В празното квадратче запиши броя на буквите в думата
“МАТЕМАТИКА”
Б/ Запиши в празните квадратчета цифрите, скрити в рисунката!

В/ Вдясно от ракетата нарисувай две групи от по три звезди.
Г/ Над ракетата вляво нарисувай облаче.
ЗАДАЧА 2

Колко кръгчета трябва да се оцветят в четвъртата топка? Оцвети точния брой
кръгчета.

ЗАДАЧА 3

Постави знаците > = < в празните квадратчета.

ЗАДАЧА 4

Кои числа крие лисицата? Напиши ги в празните квадратчета.

ЗАДАЧА 5

Пресметни задачите, записани в планетите, и свържи всяка планета със
звездата, в която се крие верният отговор.

ЗАДАЧА 6

Начертай пътя на Малкият принц до неговата планета между звездите, като
следваш посоката на стрелките в схемата.

ЗАДАЧА 7

Судоку с Малкият принц.
Попълни празните квадратчета като заместиш с дадените цифри под всяка
картинка, така че във всяка редичка, колонка и среден по големина квадрат
да има по една от четирите картинки (цифри).

ЗАДАЧА 8

Малкият принц е нарисувал четири седмици от месец в годината. Всеки ден е
означен с фигурка. Покажи му, че знаеш имената на дните от седмицата и
тяхната последователност.
1. Огради понеделника на първата седмица.
2. Огради вторника в третата седмица.
3. Във втората седмица огради деня след сряда.
4. Огради деня, който е след петък в четвъртата седмица

ЗАДАЧА 9

Разгледай картинките вляво и виж коя геометрична фигура трябва да
заместиш в празните квадратчета вдясно.

ЗАДАЧА 10: ЗАДАЧА НА ,,МАЛКИЯТ ПРИНЦ”

Всички принцове си имат замък, но Малкият принц няма. Ако искаш да го
зарадваш, довърши другата половина на замъка, като рисуваш по мрежата.

Аплодисменти за участието ти!

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ
№
1

2
3

4

5

6
7

8

9

Задача
на
„Малкият
принц“

Отговор

Максимален
брой точки

а/ 10 букви
б/ скритите цифри са: 1, 3, 4.
в/ нарисувани две групи от по три звезди, вдясно от
ракетата
г/ нарисувано облаче над ракетата, вляво
В четвъртия кръг се оцветяват седем кръгчета.
6-1>4
10-7<8
9-7<4+4
6+3>10-5
5+4=9
3+7=10
8 -1=5+2
9-3=3+3
8+1-3 = 6
4-3-1=0
5+4-2=7
1-1+2=2
5-3+3=5
При спазена схема

5 т.

1. звездичка
2. лисичка
3. вулканче
4. луничка
квадрат, триъгълник
кръг, квадрат
правоъгълник, триъгълник
кръг, правоъгълник
Симетричност на рисунката като контур в мрежата,
прецизно изпълнение. Вътрешни детайли –
наличност и местоположение.

8 т.

Общ брой точки

60 т.

4 т.
4 т.

6 т.

5 т.

4 т.
4 т.

8 т.

12 т.

