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Указание за проверка 

ІV клас 
Зад.1 а)     Пресмятане на 812:4=203.      (0,25 точки) 

Пресмятане на 203.8=1624.      (0,25 точки) 
Пресмятане на 5334─4352=982.     (0,25 точки) 
Пресмятане на 982:2=491.      (0,25 точки) 
Пресмятане на 1624+491=2115.     (0,25 точки) 
Пресмятане на А=2115-107=2008.     (0,25 точки) 
В=(1321.7─7.1319):(1263-1256)=7.(1321-1319):7=2   (1 точка) 
С=А−В:2=2008−2:2=2007      (0,25 точки). 
Числото А е 1004 пъти по-голямо от числото В, защото 2008:2 =1004(0,25 

точки). 
 б) Ако намисленото число е х, то съгласно условието на задачата резултатът 
((х─6):3─1).2  е   93, 62 или 31 (1,5 точки) и тъй като при умножение с 2 се получава 
четно число, то крайният резултат е 62 (0,5точки). Следователно намисленото число 
х=(62:2+1).3+6=102 (2 точки). 

 -6  :3  -1  .2  
х ────►  ────►  ────►  ────► 62 
 +6  .3  +1  :2  

 
Зад.2   А) 16 . 6 = 96 кв м е площта на правоъгълния участък (1 точка) 
Б)  4 . 4 = 16 кв. м е площта, засадена с лалета (1 точка) 
В)   96 – 16 = 80 кв. м е площта на зелената площ (2 точки) 
Г)   16 . 9 = 144 бр. лалета са засадена (1 точка) 

 Д)   16 . 2 + 6 . 2 = 32 + 12 = 44 м мрежа е необходима (2 точки) 
 
Зад.3   Намиране скоростта на камиона 35.2 = 70 км/ч.       (1точка) 
Скоростта на леката кола е 70 км/ч +10 км/ч =80 км/ч.       (1точка) 
Камионът и леката кола изминават общо за един час 70 км+80км=150 км  (1точка) 
Камионът се е движил един час по-вече и за това време е изминал 70 км (1точка), 
следователно останалият път е 370 км─70 км = 300 км (1точка).Този път е изминат от 
камиона и колата за 300:150 = 2 часа(1точка).Следователно срещата се е състояла в 9+1+2 
= 12 часа(1точка). 
  
 


