


Задача 1 Един от обитателите на Зоологическа градина – гр. 
София е котешки лемур. Мама Писана и трите ù малки 
котенца Аби, Били и Вики добре похапнали през деня. Аби 

изяла 
3

20
 от общата дневна дажба, Били - 

1

5
 от тази дажба, а 

Вики - 
3

10
 от нея. Мама Писана изяла останалите 105 грама. 

Открийте липсващите числа в текста: 

 Трите малки котенца изяли общо …… части от 
дневната дажба за четирите котки. За мама Писана 
останали …… части. Дневната дажба за четирите 
котки била …… грама. Аби изяла …… грама. Били - …… 
грама, а Вики ….. грама. 



Трите малки котенца изяли общо 13/20 части от 
дневната дажба за четирите котки. За мама Писана 
останали 7/20 части. Дневната дажба за четирите 
котки била 300 грама. Аби изяла 45 грама. Били - 60 
грама, а Вики 90 грама. 

3

20
 от 300 = 45 грама  Аби 

1

5
 от 300 = 60 грама Били 

3

10
 от 300 = 90 грама Вики  



Задача 2 През м. май 2015 година е 
пусната в експлоатация още една част от 
първия диаметър на Софийското метро – 
от метростанция ,,Експоцентър“ до 
метростанция ,,Летище София“. Така се 
добавят още 4 метростанции към вече 
съществуващите 16 за този диаметър 
(,,Обеля“ - ,,Летище София“). Каква част са 
добавените метростанции: 
А) от съществуващите преди 
Б) всичките за първия диаметър? 





Задача 3 В ,,Северен парк“, гр. София, 
район ,,Надежда“ трябвало да засадят 

600 цветя, като 
1

3
 от тях били лалета, 

1

5
 - 

теменужки и  
1

5
 - перуника, а от 

останалите 
1

2
  били рози и останалите – 

момина сълза. Каква част от всички 
цветя са момина сълза и колко е броят 
на цветята от всеки вид? 





Задача 4 Една бригада 
трябвало да асфалтира  в 
,,Северен парк“ пешеходна 
алея, която е с площ 108 кв. м. 

Първият ден асфалтирала 
1

3
 от 

цялата площ, втория ден - 
1

3
 от 

остатъка, а третия ден - 
1

3
 от 

новия остатък. Колко 
квадратни метра са останали 
за асфалтиране след третия 
ден? 






