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Указания: 

1. Време за работа: 120 минути 

2. На задачите от 1 до 6 включително са посочени четири отговора, един от които е верен. 

На листа за отговори оградете буквата на верния отговор. При посочване на верен 

отговор на 1, 2 и 3 задача, всяка от тях се оценява с 3 точки. Верните отговори на 4, 5 и 6, 

се оценяват с 5 точки. При посочване на повече от един отговор на някоя от задачите от 1 

до 6, тя се приема за грешно решена. 

3. На задачи 7, 8, 9 и 10 в бланката за отговори запишете Вашия отговор. При записан 

верен резултат, всяка задача се оценява със 7 точки. Нечетлив отговор на задачите от 7 до 

10 включително, ще се приема за грешен! 

4. Решението на задача 11 се записва на листа за отговори подробно и вярното решение, с 

необходимата обосновка, се оценява с 10 точки. 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ! 
 

ТЕМА ЗА ТРЕТИ КЛАС 

 
На листа за отговори оградете буквата на верния отговор! 

 
1. Пресметнете (441 : 9 + 93 . 7) : 4 – 75 . 2. Получихте: 

 А) 125  Б) 50   В) 25   Г) 200 

 

2. В магазин доставили 138 кг ябълки, които са 3 пъти повече от доставените 

портокали. Доставили и лимони, които са половината от количеството на доставените 

портокали. Колко килограма плодове общо доставили в магазина? 

 А) 207 кг  Б) 253 кг  В) 197 кг  Г) 758 кг 

 

3. Страната на квадрат е 58 мм. Страната на равностранен триъгълник е 2 пъти по-

малка от обиколката на квадрата. Намерете обиколката на триъгълника в мм. 

 А) 232 м  Б) 174 мм  В) 258 мм  Г) 348 мм 

 

4. На една улица има поставени 10 лампи, като първата и последната лампа са в 

началото и края на улицата. Разстоянието между всеки две лампи е 18 м. Колко е дълга 

тази улица? 

 А) 172 м  Б) 162 м  В) 180 м  Г) 144 м 

 



 

 

5. Петър и Симо играят следната игра: Петър казва едно трицифрено число, а след него 

Симо записва също трицифрено число, по-голямо от това на Петър, но такова, че 

сборът на двете да е 251. Колко най-много числа може да запише Симо? 

 А) 35   Б) 125  В) 26   Г) 25 

 

6. За децата от една детска градина закупили 459 играчки. Куклите били два пъти 

повече от кубчетата, а кофичките – три пъти повече от куклите. Колко кукли са 

закупени? 

 А) 52   Б) 102 В) 54   Г) 104 

 

На листа за отговори запишете верния отговор! 
 

7. Два часовника започват да бият едновременно. След това първият бие на всеки 2 

часа, а вторият – на всеки 3 часа. Съвпадащите удари се броят за един. Колко часа са 

минали от първия до 13 удар?  

 

8. Стопанин има правоъгълна градина с размери 21 м 

и 15 м, в която засадил три лехи със зеленчуци, като 

оставил пътеки от 1 м между тях, както е показано на 

схемата вдясно. Обиколката на лехата с картофи е 46 

м, а на лехата с домати – 42 м. Пресметнете 

обиколката на лехата с краставици в метри.  

 

9 В едно училище доставили еднакъв брой пакети с нови учебници за втори и трети 

клас. Учебниците за трети клас били с 16 повече от тези за втори клас. Във всеки пакет 

за втори клас имало по 10 учебника, а във всеки пакет за трети – по 14 учебника. 

Колко учебника общо са доставили?  

 

10. Във всяка сива клетка, на фигурата вдясно, е записана 

разликата от сборовете на числата в двете бели клетки над нея и 

двете бели клетки под нея, като винаги от по-големия сбор 

изваждаме по-малкия. Поставете в белите клетки числата от 1 до 

9, всяко по веднъж (едно от тях вече е поставено). 

 Кое е числото в средата?  

 

На листа за отговори запишете подробното решение на задачата и 

всички необходими пояснения! 
 

11. На въпрос за възрастта на неговите деца, един математик отговорил: „Ние с жена 

ми имаме три деца. Когато се роди първото, сборът от годините на нас двамата с жена 

ми беше 45. Преди една година, когато се роди третото дете, сборът от годините на 

всички нас беше 70. Сега трите ни деца са на общо 14 години, а аз съм с една  година 

по-голям от жена си. Сега вече можете да разберете възрастта на всеки от нас.” 

 На колко години е всеки от това семейство сега?  
 

 


