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Зад.1  Точката В е симетрична относно Оx на точката А(1; 2) в 
правоъгълна координатна система Оxy. Точката С е симетрична 
относно Оy на точката D(2; 1) в същата координатна система. Да се 
изчисли лицето на четириъгълника ABCD. 
       7 точки 

          
Зад.2  За рождения си ден Слави иска да поръча пица на парче. В 
пицарията предлагат парчета на една и съща цена от четири вида: с 
диаметър 8 дм, която се разрязва на 3 равни части; с диаметър 10 дм, 
която се разрязва на 4 равни части, с диаметър 12 дм, която се 
разрязва на 6 равни части, с диаметър 14 дм, която се разрязва на 8 
равни части.  От кой вид пица трябва да си вземе Слави, така че 
парчетата да са възможно най-големи?                          
       7 точки 
 
Зад.3   Да се намери неизвестния множител, ако  

( ) ( ) ( )516304433669912 3:5:)25(5832.243 −−+−+−=− x  

         7 точки 
   

Време за работа - 4 часа. 
Желаем Ви успех! 
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Зад.1  a) Да се реши уравнението: 
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       3 точки 

б) Решете уравнението 
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 и намерете сбора на  

целите числа, които се намират между неговите корени.  
       4 точки  

Зад.2  Даден е равнобедрен триъгълник АВС и ∡АВС=110о. Върху 
лъча →AB  е построена точка М, така че АС=АМ. Точките N и P лежат 
съответно на страните АС и ВС, така че AN=CP. Ако правите АР и 

МN се пресичат в точка О, да се намери ∡АОМ.  
       7 точки     
Зад.3  В 800 часа от Варна за София тръгва влак със скорост 60 км/ч, в 
900 часа от София за Варна тръгва друг влак със скорост 90 км/ч. В 915 
часа от София тръгва вертолет със скорост 120 км/ч. Пътят от Варна 
до София е 450 км. Вертолетът наблюдава движението на двата 
влака, като отива до влака, тръгнал от Варна, връща се обратно до 
влака, тръгнал от София и това продължава докато двата влака се 
срещнали. Колко км е изминал вертолета? 
       7 точки  
Време за работа - 4 часа. 
Желаем Ви успех!  




