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XІ клас 
Зад. 1.   Три числа, x, y и z , първото от които е  
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образуват  аритметична прогресия. Ако към второто число прибавим  по-

малкия корен на уравнението 2433.243 85 22

=− −+−+ xxxx
,  ще се получат 

три числа, които образуват геометрична прогресия. 
 Да се намерят числата x, y и z.    7точки  
 
Зад. 2.   Дадено е уравнението 021sin32cos. =−++ mxxm , където m е 
реален параметър. 
 а) Да се реши уравнението при m =1. 
 б) Да се намерят стойностите на параметъра m  така ,че уравнението да 
има решение.      7точки   
 

Зад. 3.   В ∆ АВС (∢АСВ = �90 ) АС <  ВС и АС = 2а. Права, минаваща през 
върха С сключва ъгъл ϕ  с катета АС и отсича от хипотенузата отсечка с 

дължина,  равна на 
7

2
от дължината на хипотенузата, считано от върха А.  

Да се намери лицето на ∆ АВС. 
       7 точки    
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