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Зад.1 а) Три числа, сумата на които е равна на 28, образуват геометрична 
прогресия. Ако към първото число прибавим 3, към второто 1, а от третото 
извадим 5, то получените числа образуват аритметична прогресия. Намерете 
тези числа.    
       3 точки  
б) Две аритметични прогресии имат равен брой членове. Отношенията  на 
последния член на първата прогресия към първия член на втората прогресия 
и на последния член на втората прогресия към първия член на първата са 
равни.  Това отношение е равно на 4. Отношението на сумата  от членовете 
на първата прогресия към сумата от членовете на втората прогресия е равно 
на 2. Намерете отношението на разликите на тези прогресии.  
       4 точки 

Зад.2 а)  Докажете, че числата 
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са членове на геометрична прогресия и намерете 

петият член на прогресията.     3 точки 
б)  Да се намерят всички стойности на реалния параметър а, за които 
уравнението 023).24(3).1( 12 =−++−− + aaa xx

има два реални корена, 
чието произведение е отрицателно число.  4 точки 
Зад.3   В триъгълника АВС е прекарана медианата АМ. Известно е, че 

2:13: =BCAM , а ∡ВАС=30о. Да се намерят ъглите АВС и АСВ, ако 

∡АВС не е по-малък от ∡АСВ.   7 точки 
 
Време за работа – 4 часа.                              Желаем Ви успех! 
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Зад.1  Хипотенузата АВ на правоъгълния триъгълник АВС лежи в 

равнината π, а катетите му АС и ВС сключват с тази равнина 
съответно ъгли α и β. Да се определи ъгълът между равнината на 

триъгълника и равнината  π.  
        7 точки 
  
Зад.2 Дадена е функцията 2coscos2 22.32)( aaxf xx +−= , където а е 
параметър. 
а) Да се реши уравнението 0)( =xf за а=1. 
б) За кои стойности на а уравнението 0)( =xf  има решение. 
в) Да се намери най-голямата и най-малка стойност на )(xf .   
        7 точки 
 
Зад.3   Нека G е медицентър на правоъгълен триъгълник АВС с 
хипотенуза АВ. Да се намери възможно най-голямата стойност на 

cotg∡AGB.  
        7 точки 

 
Време за работа – 4  часа. 
Желаем Ви успех! 




