
 

 
 

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! 
ІV 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
 

:  

Разгледай внимателно двете рисунки.  Открий 10-те разлики.  Загради ги с кръгчета, като 
работиш върху рисунката от  фиг. 1. 

 
Фиг. 1        Фиг. 2 

 
2 задача: 

Всяка подчертана буква е писменият белег на десети звук в текста от 3-та глава на книгата 
“Малкият принц”. Определи кой звук е двеста и петнадесети поред и избери неговия писмен 
белег. 
“Съзрях проблясък около загадката на неговото присъствие и тутакси го попитах: 

- Значи идваш от друга планета? 
Но той не ми отговори. Поклащаше леко глава и гледаше самолета ми: 

- Наистина, с това не можеш да дойдеш от много далеч… 
И потъна в дълъг размисъл. Извади от джоба си моята овца и започна да съзерцава 
съкровището си.”       
                
Първи отговор:  Д 
Втори отговор:  Ж 
Трети отговор:  О 
Друг отговор: __________________ 
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3 задача
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. 

:  

А) Опитай и ти да решиш дадената анаграма*. Размести буквите от квадратчетата вляво, така че 
вдясно да се впишат търсените думи, които са математически понятия. Запиши ги на съответните 
места. 
 

 
 
*Анаграма - разместване на букви или срички така, че да се получи нова дума.  

Б) Буквите в обозначените с по-тъмен цвят  квадратчета ще ти помогнат 
да довършиш мисълта на лисицата. Запиши думата, която получи на 
дадения празен ред:  
  - Аз търся приятели. Какво значи “да  опитомиш”? 
  - То е нещо отдавна забравено - отговори Лисицата. - То значи да се 
свържеш с _________________. 

 
 

4 задача
Малкият принц има приятелка - една 
красива  и  капризна роза.  

:  

Реши цифровата кръгословица и ще узнаеш 
от 3000 кг розов цвят колко грама розово 
масло се получава. Движи се по посока на  
часовниковата стрелка. Изчисленията  
запиши подробно в розата или на редовете 
на следващата страница.  
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5 задача
Земята била седмата планета, на която пристигнал Малкият принц. Преди това посетил други 
шест. Планетите носят имената на героите от книгата, както е показано на схемата. Стрелките 
показват пътешествието на Малкия принц по планетите.  Подреди в какъв ред ги е посетил. 

:  

 
 
А) Кралят, Суетният, Пияницата, 
Бизнесменът, Фенерджията, Географът; 
 
Б) Бизнесменът, Суетният, Кралят, 
Географът, Фенерджията, Пияницата; 
 
В) Кралят, Пияницата, Суетният, 
Фенерджията, Географът, Суетният; 
 
Г) Друг отговор:  
___________________________________ 
 
 
 
 
6 задача

Малкият принц посетил Краля, който измислил задача и 
поискал нейният отговор да бъде равен на броя звезди, които 
нощем виждал - точно 350! 

:  

Постави скобите в дадения числов израз, така че решението му 
да бъде равно на 350 

 
 480 : 4 + 4 +1740 : 6 = 350 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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7 задача
 

:  

Малкият принц подарил на Суетния таблица с данни за скоростта на някои космически 
апарати.  

 
Запиши УСЛОВИЕТО на текстова  
задача само с едно пресмятане,  
която можеш да съставиш по един  
от редовете в  таблицата.  

 
НЕ ЗАПИСВАЙ РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧАТА! 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
8 задача
 

:  

На следващата планета Малкият принц срещнал бизнесмена. Той бил винаги прекалено зает 
да брои звезди, които си мислил, че притежава.  
А) Разгледай следващият пример. Получената разлика изразява общия брой звезди, които 
бизнесменът успял да преброи.  На празните места постави липсващите цифри, така че 
пресмятането да е вярно.   
 

(преброени звезди)                       
  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
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9 задача
 

: 

Разгледай дадената графика и отговори на въпросите на следващата страница. 
 
 

 

 
 
 
А) На коя дата от дадения период има най-голям брой посещения на страницата:  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Б) Запиши дата от месец февруари, която има най-малък брой посещения: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
В) На графиката са отбелязани посещенията само

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 на 16 дати от целия календарен период. От 
отбелязаните посещения най-малък брой е имало на две дати: 23.01 и 25.01. Подреди 
останалите 14 дати от графиката във възходящ ред: от малък към голям брой посещения.  

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
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10 задача
На следващата планета Малкият принц разговарял с Фенерджията.  

:  

Прочети дадения текст и отговори на въпросите под него: 
 
- От година на година моята планета се върти все по-бързо! - каза 
фенерджията. 
- Тогава? - рече Малкият принц. 
- Тогава - щом тя се завърта веднъж в минута, аз нямам и една секунда 
почивка. Запалвам и угасям веднъж на всяка минута! 
- Гледай колко чудно! Значи на твоята планета дните са по 1 минута! 
- Нищо чудно няма - рече фенерджията. - Откак приказваме, изтече вече 
цял  месец от земните. Месец като април или юни, или пък септември… 
 
Запиши ПОДРОБНИ
А) Колко минути са разговаряли Малкият принц и фенерджията според дадения текст: 

 решения на следващите въпроси: 

____________________________________________________________________________________ 
Б) На колко земни минути е равна 1 минута от планетата на фенерджията: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
В) На Земята едно денонощие има 24 часа. Колко часа би показвал  часовникът, ако изминалите 
часове са 5 пъти повече от оставащите до полунощ: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
11 задача
На своята планета географът твърди, че не вярва на неща, които не е видял със 
собствените си очи. 

:  

Разгледай внимателно таблицата. Отговори на въпросите като заградиш отговор „вярно” или 
„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

2. Запиши въпрос към съставеното от теб условие 
на задачата;  

  условие на задача, 
отговарящо на дадения чертеж;  

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 ІV клас 
Максимален 
брой точки 

1. 10 разлики х 0,50 т. всяка 
Пример: открити разлики 7х0,50= 3,5 точки 
Разликите са: цвете на стола; камък в короната; кичур коса; част от брада; 
медальон; сгъвка на ръкав; пръст от ръка; звезда на плаща до коляното; 
крак на стол; звезда на плаща по земята; 

5 т. 

2. В) звук О /от думата джоба/ 
я-след съгласен е 1 звук; щ-винаги 2 звука; дж-2 букви, но 1 звук; 

5 т. 

3. А) делимо - 0,50т., рамо - 0,50 т., градус - 0,50 т., геометрия - 0,50 т.,    
събираемо - 0,50 т.,  окръжност - 0,50 т., център - 0,50 т. – общо:  3,50 т. 
Б) “ другите

5 т. 

” - 1,50 т. 
4. А) 1 кг розово масло 

     3000 . 2 = 6000        - 0,5 т. 
     6000 : 30 = 200        - 1 т. 
     200 . 25 = 5000        - 1 т. 
     5000 : 20 = 250        - 1 т. 
     250 . 4 = 1000          - 1 т. 
    1000 + 2000 = 3000 - 0,5т. 

5 т. 

5. А) Кралят, Суетният, Пияницата, Бизнесменът, Фенерджията, Географът; 5 т. 
6.  480 : (4 + 4) +1740 : 6 = 350 

Започваме да поставяме скобите по различен начин: 
 (480 : 4) + 4 +1740 : 6 = 120+4+290=414 ⇒не е възможно 
 480 : (4 + 4) +1740 : 6 = 480:8 +290= 
=60+290=350  ⇒ възможно е 
Има още 2 верни варианта.  

5 т. 

7. Възможни условия: 
1. Космически апарат лети със скорост 30 000 км в час. За какво време ще 
измине 300 000 км? 
2. За 25 часа космически апарат изминава 250 000 км. С каква скорост се 
движи? 
3. Космически апарат лети 30 часа със скорост 6 000 км в час. Какво 
разстояние/път е изминал? 

5 т. 

8.    547  900
_   46  278  203 

  934 

     ____________ 
   501  622  731                                                             
За всяко вярно записано число по 1 точка;  

5 т. 

9. А)  17.02. - 1 т. 
Б)  09.02.  - 1 т. 
В)  23.01.; 25.01.; 9.02.; 10.02.; 6.02.; 26.01.;3.02.; 27.01.; 2.02.; 12.02.; 13.02.; 
1.02.; 14.02.; 21.02.; 20.02.; 17.02.; -липса на изпълнение на условието: 0 
точки; изпълнение с грешки в подреждането - 2 т.; правилно изпълнение: 
3 т. 

5 т. 

10. А)  1 минута=1 земен ден;                              0,5 т. 5 т. 



     30 земни дни=30 минути на планетата на 
     Фенерджията;                                      
Б)  1 мин.= 1 земен ден= 24 земни часа; - 0,5 т. 
      24. 60= 1440 земни мин.;                         1,5  т.               
В)  5.4=20; 20+1.4= 24,                                     0,5т. 
   следователно часът  е 20/8 вечерта;       2 т. 

 
 
 

11. А)  НЕВЯРНО;  
има 6 четириъгълника: АБВДЕМ; АБЕМ; БВДЕ; БВЕМ; АВЕМ и БВДМ;    2 т. 
Б)  ВЯРНО; 
има точно две фигури с еднаква площ: квадратът и правоъгълникът със 
страни 3х6;                                                                                                                1 т. 
В)  НЕВЯРНО, 
квадрат с лице 64 кв. см има страна 64=8.8 
следователно страната на квадрата е 8 см. Тогава 8-3=5 см е едната страна 
на правоъгълника. 
А 8-3=5 см е другата страна. 
Лицето на правоъгълника е 5.3=15 кв. см                                                        2 т. 

 
5 т. 

Задача на 
„Малкият 

принц” 

А)  Всеки участник записва индивидуално предложение за задача, 
отговаряща на даденото условие. При съставянето участниците следва да 
се придържат много точно към предложения модел. Да не игнорират 
някои данни, но и да не измислят нови. 
Записано условие, отговарящо на чертежа: 5 т. 
Записан въпрос към условието: 3 т. 
Записано вярно решение: 2 т. 
При грешка в изчисленията, но записано решение: 1 т. 

до 10 т. 
 
 
 
 

Максимален брой точки: 65 точки 
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