
Име на ученика:.......................................................................................... № .......

1 зад. За коя цифра, поставена на мястото на звездичката не е вярно, че
237 *54 > 237 654

а) 6; б) 7; в) 8; г) 9.

2 зад. Числото, което е с едно по-голямо от най-голямото четно петцифрено
число е:

а) 10 001; б) 90 001; в) 99 999; г) 100 000.

3 зад. На дъската е записано числото 8045. При преписване Незнайко увеличил
цифрата на десетиците с 4. Кое число е написал Незнайко?

а) 8445; б) 8085; в) 8005; г) 8049.

4 зад. Коя е цифрата стохилядите в числото 42 563 001?
а) 6; б) 2; в) 5; г) 0.

5 зад. Кое петцифрено число има цифра на единиците с 3 по-голяма от
цифрата на стотиците и с 1 по-малка от цифрата на хилядите?

а) 6205; б) 86 205; в) 1402; г) 13 502.

6 зад. Числото, което е равно на сбора на 23 хиляди 23 стотици и 23 единици е:
а) 232 323; б) 69 000; в) 25 323; г) 23 523.

7 зад. Нека А е най-малкото цяло число, записано с различни цифри, по-голямо
от 98 999. Коя е цифрата на десетиците на А ?

а) 0; б) 3; в) 4; г) 2.

8 зад. Разликата между цифрата на единиците и цифрата на хилядите на
числото 5 632 467 е

а) 1; б) 2; в) 5; г) 4.

9 зад. Числото деветстотин хиляди триста и пет е:
а) 90 305; б) 900 350; в) 900 305; г) 900 035.

10 зад. Числото, което има пет стотици, шест единици, две хиляди и три
десетици е:

а) 5623; б) 2563; в) 6235; г) 2536.

11 зад. В кое число броят на четните цифри е по-голям от броя на нечетните
цифри?

а) 562 431; б) 321; в) 256; г) 548 017.

12 зад. С колко различни цифри е записано числото 602 033 206 ?
а) 4; б) 5; в) 6; г) 8.

13 зад. Колко  е  сборът от цифрите  от  клас  на  единиците  на числата 2006;
17 130; 12 и 53 829?

а) 32; б) 23; в) 40; г) 994.



14 зад. Едно число наричаме симетрично, ако то не се променя, когато го четем
от ляво на дясно и от дясно на ляво. Такива са например числата 2002, 1991 и
85 658. Колко е разликата между 232 и следващото симетрично число?

а) 101; б) 111; в) 10; г) 18.

15 зад. На кое от числата
а) 1034; б) 3682; в) 3950; г) 9390.

стотиците са три пъти повече от сбора на хилядите и единиците ?

16 зад. Броят на нулите в записа на числото три милиона тридесет хиляди и
седемдесет е:

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.

17 зад. Кои три цифри трябва да се зачеркнат в числото 9 132 608, така че да
се получи възможно най-малкото четирицифрено число?
........................................................................................................................................

18 зад. Цифрата на десетомилионите в числото 123 456 789 е:
........................................................................................................................................

19 зад. Четирицифреният номер на колата на госпожа Математичка е много
лесен, защото цифрата на хилядите е 8, цифрата на стотиците е два пъти по-
малка от тази на хилядите, а цифрата на десетиците е с 4 по-голяма от
цифрата на стотиците, цифрата на единиците е 4 пъти по-малка от цифрата на
десетиците. Какъв е номерът на колата на госпожа Математичка?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

№ Критерии за оценка на задачите с избираем отговор
- от № 1 до № 16

Брой точки за
правилен отговор

1. За верен отговор 1 т.
2. За неверен отговор 0 т.
№ Критерии за оценка на задачите със свободен

отговор (за допълване - № 17, № 18)
Брой точки за
правилен отговор

1. За вярно решена задача 1 т.
2. За нерешена задача 0 т.
№ Критерии за оценка на задача за моделиране (№ 19) Брой точки за

правилен отговор
1. За вярно извършени действия и верен отговор 2 т.
2. За нерешена или неправилно записана задача 0 т.
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