24. МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ХИТЪР ПЕТЪР“
Габрово, 13. 10. 2018 г.

Задачи за 6 клас
1. (2 точки) Три златни рибки изяждат 3 грама храна за 3 дни, пет червени рибки изяждат 5
грама храна за 5 дни, седем сребристи рибки изяждат 7 грама храна за 7 дни и единадесет
пъстри рибки изяждат 11 грама храна за 11 дни. Цветът на рибката, която изяжда най-много
храна за 1 ден е:
А) златен

Б) червен

В) сребрист

Г) пъстър

Д) всеки цвят

2. (2 точки) Куб е разрязан на два правоъгълни паралелепипеда така, че обемът на единия е
пет пъти по-голям от обема на втория. Колко пъти лицето на повърхнината на по-големия
паралелепипед е по-голямо от лицето на повърхнината на по-малкия?
А) 10

Б) 5

В) 4

Г) 2

Д) 1

3. (2 точки) Как ще се промени дроб, на която числителят и знаменателят се увеличат
съответно със 70,1% и 89% ?
А) намалява с 18,9%

Б) увеличава се с 18,9%

Г) увеличава се с 10%

Д) не се променя

В) намалява с 10%

4. (2 точки) От град А и град В тръгнали едновременно един срещу друг, по един и същи
маршрут, два автобуса. Единият се движи със скорост 42,7 км/ч, а другият - с 57,3 км/ч. Колко
километра е дължината на пътя между А и В, ако след 1 час и 9 минути от тръгването на
автобусите разстоянието между тях е било
километра?

А) 99 или 130

Б) 99

В) 130

Г) 115 или 100

Д) 115

5. (2 точки) Ако цената на една книга е с 40% по-голяма от цената на друга книга, то с колко
процента цената на втората книга е по-малка от цената на първата?
А) 40

Б) 25

В) 20

Г)

Д)

6. (4 точки) Написани са първите 2018 числа, получени по формулата n(n  1)(n  2)  1,
където n  1 е естествено число. Колко от написаните числа имат цифра на единиците 1?
А) 2018

Б) 1210

В) 1209

Г) 1211

Д)1009

7. (4 точки) Средноаритметичното на сборовете от цифрите на естествените числа от 11 до
80 е:
А) 8,25

Б) 8,48

В) 8,6

Г) 7,525

Д) 1 ,25

8. (4 точки) Стойността на израза

А) 1

Б)

е:

В)

Г)

Д)

9. (4 точки) Точките N и M са среди на страните AB и CD на
четириъгълника ABCD. Точка E лежи на правата, определена
от точките M и N (виж чертежа). Разглеждаме следните
двойки триъгълници: ∆DME и ∆CME;
∆ANЕ и ∆BNЕ;
∆DNE и ∆CNE; ∆DMN и ∆CMN; ∆PNE и ∆RNE.
В колко от тези двойки триъгълниците са равнолицеви?
А) 1

Б) 2

В) 5

Г) 3

Д) 4

10. (4 точки) Броят на различните развивки на куб е:
А)

Б)

В)

Г)

Д)

Задачи на Хитър Петър
11. (6 точки) Датата 29 февруари 2016 г. беше в понеделник. Коя е следващата година, в която
29 февруари ще бъде отново в понеделник?

12. (7 точки) Хартиена ивица, съставена от пет квадрата, е
разрязана на части, от които трябва да се направи квадрат. С
колко най-малко срязвания може да стане това?
13. (8 точки) Една правилна несъкратима дроб е записана като безкрайна периодична
десетична дроб
, където на различните букви съответстват различни цифри.
Коя цифра отговаря на буквата Л ?
14. (9 точки) Хитър Петър ще участва в турнир със следния регламент: Състезател А казва
дата от годината и състезател В казва следваща дата от същата година, като запазва деня или
месеца (например: ако А каже 13 октомври, то в датата на В се запазва или 13, или
октомври). Двамата състезатели се редуват и печели този, който пръв каже 31 декември. При
подготовката си за турнира Хитър Петър открил печелившите дати от една календарна година.
Коя е датата през месец май?
15. (10 точки) Точките М и N лежат съответно на бедрата ВС и АС на равнобедрения ∆АВС
така, че
. Отсечките АМ и ВN се пресичат в точка Р и лицето на
четириъгълника РМСN е 64 квадратни сантиметра . Колко квадратни сантиметра е лицето на
∆АВС ?
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