
 

 
 

VIІІ Математическо състезание „Малкият принц”   
под егидата на РИО-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” 

 
Мило дете, 
Добре дошло на състезанието за талантливи математици “Малкият принц”, посветено на 

70-годишнината от създаване на поетичната история за звездния Малък принц и 70 години от 
безсмъртието на нейния автор - Антоан дьо Сент-Екзюпери.  
Очакваме да проявиш изобретателност, креативност и творчество!  

Желаем ти успех! 
IІІ клас 

РЕГЛАМЕНТ  
Време за работа: 90 минути 
Чети внимателно условията и вярно ще решиш всяка задача!  
 

В част А са поместени 11 задачи.  
Част – А 

● Някои от задачите имат по четири посочени отговора. Само един от тях е верен. Загради 
буквата пред него. Ако избереш “Друг отговор” е необходимо да запишеш неговата стойност. 
● Други задачи изискват свободен отговор. Запиши го много подробно на предвидените за 
това празни редове.  
 

Задачата на “Малкият принц” се решава и описва подробно.  
Част – Б 

 
Ако желаеш да промениш своя отговор: 
● Плътно запълни кръгчето на буквата, която си избрал. Посочи друг отговор. 
● За задачите със свободен отговор зачеркни вече написаното и запиши нов отговор. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Име и фамилия:............................................................................................................................. 
 
Клас:.................................................... Състезателен номер: ............................................ 
 

(попълва се от ученика) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Получен брой точки:....................                                               Класиране:.........място 

 
(попълва се от комисията)          
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Част – А 

1 задача
В книгата "Малкият принц" можеш да срещнеш рисунки като тези по-долу. Разгледай ги 
внимателно. Открий 7-те разлики.  Загради ги с кръгчета, като работиш върху фиг.2.  

:  

 
Фиг.1      Фиг.2 

 
 

2 задача
Всяка подчертана буква е писменият белег на десети звук в текста. Определи кой 
звук е двеста и втори поред и избери неговия писмен белег: 

: 

 
Петата планета била твърде любопитна. Най-малката от всичките. Имало място само 
за един уличен фенер и един фенерджия. Малкият принц не могъл да обясни за какво 
служи някъде в небето, на една планета без къщи и население, един фенер и един 
фенерджия. Въпреки това си казал: ”Може би наистина този 
 

човек е странен. “                        

Първи отговор:  Я 
Втори отговор:   И 
Трети отговор:   В 
Друг отговор: __________________ 
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Малкият принц среща лисицата, която го учи на вярност, отговорност и грижа.  Тя 
никога не посочва готови отговори. Малкият принц сам трябва да разгадае 
тайните, за които му разказва. 

3 задача: 

А) Опитай и ти да решиш дадената анаграма*. Размести буквите, така че да се получат 
търсените думи, които се използват в час по математика. Запиши ги вдясно. 
 

 
 
*Анаграма - разместване на букви или срички, за да се получи нова дума. 
 
Б) Буквите в обозначените с по-тъмен цвят квадратчета ще ти помогнат да разгадаеш 
липсващата дума в изречението, което лисицата казва на Малкия принц. 
Тъкмо времето, което си загубил за твоята роза, я прави                                   важна за теб. 
 
 

Лисицата съветва Малкият принц 
относно неговата роза, за която 
той е отговорен... 

4 задача: 

Реши кръгословицата и ще разбереш 
колко венчелистчета от маслодайната 
роза са необходими, за да се получи    
1 кг розов цвят. В света има около 200 
вида рози. Започни аритметичните 
действия от числото, което е 2 пъти 
по-голямо от 2. Движи се по посока на 
часовниковата стрелка. 
Изчисленията можеш да запишеш в 
розата или на редовете на следващата 
страница.  
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Помогни на Малкият принц да премине през лабиринта, записан по редове и колони.  
5 задача:  

Верните стъпки са тези, които светят със светлината на фенера. Само те водят до 
правилния изход. Проследи кои са поредните пет стъпки, за да стигнеш до изхода. 
Избери правилния отговор. 

 
 
А) А1; Б1; Б2; В2; В4; В3 
Б) А2; А1; Б2; В2; В3; В4 
В) А1; Б1; Б2; В2; В3; В4 
Г) Друг отговор ___________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Книгата “Малкият принц” на Екзюпери е най-известното му произведение, което е 
преведено на 150 езика. Едно от последните издания на “Малкият принц” съдържа 
96 страници.  

6 задача: 

Постави скоби и допиши число в дадения числов израз, така че решението му да бъде 
равно на 96. 
630 : 7 + 2 + 2 +  48 :  = 96 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Малкият принц срещнал фенерджията.  Пожелал да помогне на своя приятел. 
7 задача: 

И ти можеш да помогнеш на 
фенерджията и Малкият 
принц. Запиши условието на 
текстова задача с едно 
пресмятане, която можеш да 
съставиш по един от редовете 
в  таблицата.  

 
НЕ ЗАПИСВАЙ РЕШЕНИЕТО НА 
ЗАДАЧАТА! 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

“- Знаеш ли, моето цвете… аз съм отговорен за него! То е толкова слабо! И толкова 
простодушно! То има само четири бодли, с които да се защитава от целия свят.” 

8 задача: 

 
А) Разгледай следващия пример. В реда на стотиците на умалителя е записано 4. На 
мястото на звездичките постави липсващите цифри,  така че пресмятането да е вярно. 
 
Б) Антон, Женя и Калоян всеки ден четат от книга по 
равен брой страници. Общият брой прочетени 
страници  е равен на разликата от подусловие А). По 
колко страници чете всяко дете на ден? Избери един 
от дадените отговори и го огради. 
 
Първи отговор: не по-малко от 70  и не по-голямо от 80 
Втори отговор: не по-малко от 80 и не по-голямо от 90 
Трети отговор: не по-малко от 60 и не по-голямо от 70 
Друг отговор:_____________________________ 
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„Деца! Внимавайте с баобабите”.  
9 задача: 

Разгледай внимателно чертежа с височината на баобаба и на розата.  
Страната на квадратче от мрежата е 1 см.  
1 квадратче е равно на 1 м от височината на баобаба и на розата. 
 

 
 
Отговори на въпросите: 
 
А) Колко метра е висок баобабът? 
 
____________________________________________________________________________ 
Б) Колко метра е висока розата? 
 
____________________________________________________________________________ 
В) С колко дм розата е по-ниска от баобаба? 
 
____________________________________________________________________________ 
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10 задача: 

 
         планета Земя                планета на краля              планета на Фенерджията 

 
А) На часовници 1) и 3) нарисувай стрелки. На часовник 2) запиши часа. 
 
Б) Разгледай часовниците на планетата Земя и на планетата на фенерджията. Ако на 
планетата Земя е 6:15 ч., то колко е часът на планетата на фенерджията? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
В) Едно денонощие на Земята има 24 часа. Колко часа би показвал часовникът, ако 
изминалите часове са два пъти повече от оставащите до полунощ? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Малкият принц попада на шестата планета. Тя била обитавана от един стар 
господин, който пишел грамадни книги - Географът. 

11 задача: 

Ето какво казва той на Малкият принц: “Ти идваш отдалече. Ти си изследовател.” 
 
Бъди и ти изследовател. Разгледай таблицата и огради “вярно” или “невярно”. 

 

 
 
 
На чертежа има 9 
триъгълника. 

 
 

вярно 
 

невярно 

 
 

Сборът от трите страни 
на квадратна фаянсова 
плочка е 96 см, а 
обиколката и е 128 см. 

вярно 
 

невярно 
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Част – Б 

Задача на Малкият принц 
 

 
Разгледай чертежа и по него изпълни т.1, т.2 и т.3 от задачата. 
 
 
1.Състави и запиши условието на текстова задача, 
съобразявайки се с чертежа.  
2. Запиши въпроси към задачата.  
3. Най-накрая запиши решението на твоята творческа 
задача. Не забравяй - задачата трябва да отговаря на 
дадения чертеж! 
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 
 
 

Аплодисменти за твоето участие! 
 



Отговори  

№ на 
задача Критерии ІІІ клас 

Максима 
лен брой 

точки 
1. Разликите са 7. 

дъга - 0,60 т. 
колелце - 0,60 т. 
копче - 0,60 т. 
липсваща гънка на десния ръкав - 0,80 т. 
удължена част от телцето на пеперудата - 0,80 т. 
липсващо бяло петно на дясната обувка - 0,80 т. 
липсващо камъче върху въженцето - 0,80 т. 

5 т. 

2. Втори отговор: „и” 5 т. 
3. А/тъпоъгълен - 0,80 т. 

частно - 0,60 т. 
ъгъл - 0,50 т. 
километър - 0,70 т. 
обиколка - 0,70 т. 
прав - 0,50 т. 
квадрат - 0,70 т. 
Б/Липсващата дума от анаграмата е ТОЛКОВА - 0,50 т. 

5 т. 

4. Началото е при действие „х4”. Последователността на 
аритметичните действия е: 
200. 4 = 800 /1 т./ 
800-491= 309/1 т./ 
309.3= 927/1 т./ 
927-397 = 530/1 т./ 
530+ 470 = 1000 /1 т./ 

5 т. 

5. Верен отговор:  В) 5 т. 
6. Приема се за верен следният вариант: 

630 : (7 + 2) + 2 + 48 : 2 = 96  носи 5 т. 
При вариант (630 : 7 )+ 2 + 2 + 48 : 24= 96 точките, които се дават 
са 4, тъй като поставените скоби са излишни. 
При вариант 630 : 7 + 2 + 2 + 48 : 24= 96 – 5 т.  

5 т. 

7. За правилно боравене с числовите данни и вмъкването им в 
условието на текстовата задача -2,50т. 
За правилно формулиран въпрос към условието - 2,50т. 
Примерен вариант: 
Два големи фенера тежат общо 982 грама. Колко грама тежи 
единият от тях? 

5 т. 

8. За всяко липсващо число/ на мястото на звездичката/ - по 1т.  
При решение 680 - 449=231 за подусловие А се дават 3 т. 
За подусловие Б 
верният отговор е първи отговор: 
не по-малко от 70 и не по-голямо от 80 носи 2 т. 

5 т. 

     9. А) 5 м - 1 т. 
Б) 2м - 1 т. 
В) 5 - 2 = 3 /м/ носи 1т. 
     3м = 30 дм носи 2 т. 

5 т. 



10. 
 

за подусловие А  
за часовник 1) - 0,50 т. 
за часовник 2) – 0,50 т. 
за часовник 3) - 0,50 т. 
за подусловие Б 
верен отговор: 8.30 ч - 1 т. 
за подусловие В 
верен отговор 16 часа - 2,50 т. 

5 т. 
 

11.  Първи ред - НЕВЯРНО - триъгълниците са 8 - 2 т. 
Твърдението е ВЯРНО - 3 т. 

5 т. 
 

Задача 
на 

„Малкият 
принц” 

Вярно съставена задача - 4 т. 
За всеки записан въпрос към условието - 1 т.  
максимален брой – 3 т. 
Записано вярно решение - 3 т. 

10 т. 
 

Максимален брой точки: 65 т. 
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