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31. Международен Турнир на градовете 
 

Пролетен тур 
 

Тренировъчен вариант, 7. – 9. клас 
 

Задача 1. 

 
Решение. Като запишем за всяка кошница съответното равенство за сливите 
и ябълките и съберем тези равенства, ще получим че общият брой на 
сливите е 5 пъти повече от общия брой на ябълките. Аналогично, общият 
брой на ябълките е 5 пъти по-голям от общия брой на крушите, т.е. общият 
брой на сливите е 25 пъти повече от общия брой на крушите. Следователно 
общият брой на плодовете е 31 пъти по-голям от общия брой на крушите.  
 

Задача 2. 

 
Решение. Карлсон не може да попречи. 
Дребосъчето разрязва през избраната от 
Карлсон точка K и центъра O на тортата (ако 
Карлсон е избрал O, прави произволен разрез). 
Правата m, през O, перпендикулярна на KO, 
заедно с правата KO делят тортата на 4 еднакви 
парчета. Две от парчетата, които се получават 
след разрязването на Карлсон (успоредно на 
m), са не по-малки от тези четвъртинки. 
 

Задача 3. 
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Решение. За да се определи дали ъгълът е остър е достатъчна една 
окръжност. Построяваме окръжност с център на едно от рамената на ъгъла, 
която минава през върха на ъгъла. Ако тя пресича другото рамо на ъгъла, 
значи той е остър. 

Проверката дали ъгълът е равен на 31о 
може да стане по следния начин. 

Построяваме окръжност с център O. Нека тя пресича рамената на ъгъла в 
точките A и B. Започвайки от A, нанасяме по окръжността хорди, равни на 
AB. Ако като нанесем 360 такива хорди обиколим окръжността точно 31 
пъти, то  ∠AOB = 31°. 

 
Задача 4. 

 
Решение. Да подредим математиците в най-дългата редица със свойството 
всеки двама поредни членове в редицата да са познати. И тримата познати 
на първия (нека той е А) трябва да са в редицата (иначе редицата може да се 
удължи). Да означим с  B и C тези познати на А, които не стоят до А. Ако 
между А и B (или А и C) има четен брой математици, то те заедно с А и B (А 
и C) образуват търсената група. Ако и двете числа са нечетни, то между А и 
C има нечетен брой математици и те заедно с А, B и C образуват търсената 
група. 

Задача 5. 

 
Отговор. 1 
Решение. От четири поредни квадрата с 3 хода може да се получи числото 4:  

(n + 1)2 – n2 = 2n + 1,  
(n + 3)2 – (n + 2)2 = 2n + 5, 
(2n + 5) – (2n + 1) = 4. 

По този наччин може да получим 24 четворки от 62, 72, …, 1012. От тях 20 
четворки можем да премахнем с изваждане по двойки. От числата 4, 9, 16, 
25 можем да получим  

14 = (25 – 4) – (16 – 9). 
Накрая от четирите четворки, 1 и 14 можем да получим 1: 

4 – (14 – 4 – 4 – 4) – 1 = 1. 


