
 
Драги участници в турнира, 

Седемнадесетият Есенен математически турнир "Черноризец 
Храбър" 

затвърждава една традиция, която има повече от вековни корени — 
Българското физико-математическо дружество е основано преди 110 
години. За разлика от много други дейности, създаването на 
национална интелигенция е дълъг процес, неподвластен на 
революционни промени и нормативни актове. Българската 
математическа колегия винаги е била ключова компонента на 
родната ни интелигенция; българските математици винаги са били 
народни будители. 

Надявам се участието ви в това престижно състезание да бъде 
една предпоставка за вашата бъдеща съпричастност към запазване и 
развитие на високите позиции на българската наука, а вие - новото 
попълнение на интелектуалния ни елит. 

С пожелания за здраве, успехи и съдържателно посрещане на 
Деня на народните будители, 

Ваш 

 
Чл.-кор. проф. дмн Стефан Додунеков 

Директор на 
Института по математика и информатика при 
Българска академия на науките 



Седемнадесети турнир „Черноризец Храбър" 1. ноември 2008 г. 
Инструкция (7-8 клас) 

1. Време за работа 90 минути. 
2. Не се разрешава използване на калкулатори и друга 

изчислителна техника. 
3. Към всяка задача са дадени 5 възможни отговора: А), 

Б), В), Г), Д). От тях точно един е верен. 
4. В бланката срещу номера на всяка задача напишете 

верния според вас отговор, като използвате една от буквите: 
А, Б, В, Г, Д. 

5. Пишете ясно и четливо с ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ букви. 
Двусмислено попълнен или неясен отговор могат да се считат 
за грешен отговор. Ако не можете да намерите отговор, може 
да не попълвате отговор, т.е да оставите полето срещу номера 
на задачата празно. • 
Преди да нанесете отговора си, помислете и ако трябва използвайте 

отделен лист за решаване на задачата. 
Дават се следните точки: 
•. За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 8 включително 

- по 5 точки. 
• За верен отговор на всяка задача с номер от 9 до 17 

включително — по 7 точки. 
• За верен отговор на всяка задача с номер от 18 до 25 

включително - по 9 точки. 
• За непопълнен отговор на задача - по 3 точки. 
• За грешен отговор - 0 точки. 

 












