Математическо състезание на ПМГ „Гео Милев” – Стара Загора
за четвърти клас
4 юни 2016 г.

Част първа

Посочете единствения правилен отговор на задачите от 1 до 5.

Задача 1:
С помощта на цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 са записани три трицифрени
числа, като всяка цифра е използвана точно един път. Най-големият възможен
сбор на тези три числа е:
А) 1962

Б) 2556

В) 2016

Г) друг отговор

А) 15

Б) 30

В) 26

Г) 28

А) 215

Б) 310

В) 70

Г) 96

А) 1800

Б) 560

В) 2020

Г) друг отговор

А) 7

Б) 8

В) 9

Г) 10

Задача 2:
Намислих си едно число. Умножих го по 25. Към резултата прибавих 153 и
получих 803. Числото, което съм намислил, е:
Задача 3:
Любители на футбола в едно училище са 735 деца. Любители на баскетбола
са 543 деца. От общо 1001 ученика в това училище само 33 деца не обичат нито
футбол, нито баскетбол. Броят на децата, които обичат и футбол, и баскетбол, е:
Задача 4:
Страните на триъгълник се измерват с последователни четни числа в
сантиметри. Обиколката на триъгълника е 60 дм. Дължината на най-голямата
страна на триъгълника в милиметри е :
Задача 5:
Разполагаме с монети от 1 лв., 50 ст., 20 ст., 10 ст., 5 ст., 2 ст. и 1 ст., в
неограничени количества от всеки вид. Най-малкият възможен брой монети, с
които можем да получим сума, записана с римски цифри като CXCVIII стотинки,
е:

Част втора

Представете пълните решения на задачите 6 и 7
Задача 6:

Намерете кои цифри съответстват на буквите от числовия ребус, ако е
известно, че на различните букви отговарят различни, а на еднаквите букви –
еднакви цифри. Запишете разсъжденията си подробно.
А Х А
+
А Х
А
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Задача 7:

Разполагаме с неограничен брой плочки от двата вида, показани вляво, на и
мини шахматна дъска 4 на 4, показана вдясно (фигура 1). Можем да поставяме
плочките върху дъската хоризонтално или вертикално, като с всяка плочка
покриваме точно две квадратчета.
А) Разпределете върху дъската 8
плочки така, че сборът на
точките от всички редове и
стълбове да е равен на 10. Може
да използвате чертежа или да си
начертаете нова дъска. Може
също да използвате точки или
съответното на броя им число.
Б) Два срещуположни ъгъла са
премахнати (както е показано понадолу на фигура 2). Какъв
максимален сбор точки от всички
Фигура 1
покрити квадрати можем да
получим, като нямаме право да
покриваме премахнатите ъгли?
Обосновете отговора си и дайте
пример.

Фигура 2

Примерни отговори и решения:
Зад.1.: Б
макс.=100.(7+8+9)+10.(6+5+4)+1.(3+2+1)=2556
Зад.2.: В
х=(803-153):25=26
Зад 3.: Б
735+543-(1001-33)=310
Зад 4.: В
х+х+2+х+4=600 см  х=198 см  х+4=202 см = 2020 мм
Зад.5.: А
Числото отговаря на 198 ст. Може да използваме монети: 1 от 1 лв., 1 от
50 ст., 2 от 20 ст., 1 от 5 ст., 1 от 2 ст. и 1 от 1 ст. Общо най-малко 7 монети.
За верен отговор на всяка подточка се дават по 2 точки.

Зад.6.
 Забелязва се, че А може да бъде само 0 или 5.
 А очевидно не е 0.
 Ако А е 5, има пренос една десетица от първата колона, което означава, че Х може да
бъде само 9. Окончателно Ш=А+1=6 и ребусът се разкрива като единствено:
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За всяка вярно отгатната буква без пълен отговор по 1 т. За пълен отговор без обяснение: 4
т. Пояснение за А=5: 3 т. За Х=9: 3т. Окончателно за Ш=6 още 1 т.
Общо 10т.

Зад.7
А) Едно възможно подреждане (с вертикално разположени плочки) е:

Б) Забелязва се, че изрязаните квадратчета са оцветени с един и същи цвят. Плочка домино
покрива две разноцветни квадратчета. Това означава, че няма как със 7 плочки да покрием 14те квадратчета. Ще можем да разположим само 6. Максимален сбор се получава, когато всяка
от тези плочки съдържа 4+3=7 точки. Окончателно максималният сбор точки е 6.7=42.
Примерно подреждане:

А) При даден верен пример без обяснение: 5т. За даден грешен пример: 2т.

Б) За даден отговор, но грешен: 1 т. За извод, че плочките са най-много 6: 2т.
За верен отговор с пример: 3т. За верен отговор без пример: 2т.
Общо за зад.7: 10 т. ( по 5 точки за всяка подточка).

