Задачка за начален преговор в 7 клас, и не само ...

Сряда, 03 Септември 2014 10:50 - Последна промяна Четвъртък, 23 Октомври 2014 10:52

Кое е по-голямо

2 300 ? 3 200

Така е по-ясно, може би

8 100 ? 9 100

Ето още една подобна задачка: Кое е по-голямо

2 1999 ? 3 1333

Ако представим горното така: 2 333.6+1 ? 3 333.4+1 => 2.64 333 ? 3.81 333 ........ Примерът
позволява и други решения.

А ето задачи и не само за 7 клас

1. Три деца са теглени по две във всички възможни комбинации и получените тегла са
записани 8 кг, 10 кг 12 кг. Да се намери теглото на всяко дете.

2. Иван е на два пъти повече години, отколкото Петър е бил, когато Иван е бил на
толкова години, на колкото е Петър сега. Когато Петър стане на толкова години, на
колкото е Иван сега, то сумата от годините на двамата ще бъде равна на на 81. На
Колко години е Иван сега?

3. Електронен автомат има два бутона. При натискане на първия бутон той прибавя към
дадено число сбора от цифрите му, а при натискане на втория бутон изважда от дадено
число сбора от цифрите му. Може ли от този автомат от числото 124 да се получи 2012.
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4. Сумата от годините на майка, дъщеря и баща е 76 години. Бащата е с 2 години
по-възрастен от майката. Когато се родила дъщерята, сумата от годините на майката и
бащата е била 46. На колко години е бил бащата, когато се е родила дъщерята? На
колко години е сега дъщерята и на колко е майката?

5. Кое от посочените числа допълва логично поредицата? Отбележете един от
посочените отговори:

2; 3; 5; 7; 11; ?; 17 а) 11 б) 19 в) 12 г) 16 д) 13

6. Днес попитах един човек: "Ти кога си роден?" , а той ми отговори - "Утре е моя
рожден ден, а утре рождения ми ден ще е вчера?" На коя дата е роден човекът?

7. В магазин доставили 1620 литра минерална вода в бутилки от три и пет литра. Общия
брой на бутилките е 420. Колко е броя на трилитровите бутилки?

8. Решете ребуса ПЕТИ + ТУР + НИР = 2003 , ако на различните букви отговарят
различни цифри, а на еднаквите букви - еднакви цифри, като знаете, че Р е два пъти
по-малко от най-малкото двуцифрено число, а Т = 2.

9. Яна казала на Мими да си намисли три последователни числа, след което да намери
сбора им. Мими помислила малко и казала че сбора им е 51. Яна също помислила
няколко секунди и познала числата. Вие можете ли да познаете кои числа си е
намислила Мими?

10. Иванчо има в джоба си топчета. Ако ги раздели по равно между Сашо и Пешо ще му
остане едно топче, ако раздели по равно между Сашо, Пешо и Гошо отново ще му остане
1 топче и ако ги раздели поравно между Сашо, Пешо, Гошо и Тошо пак ще му остане
едно топче. Колко най-малко топчета трябва да има Иванчо?
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11. На една витрина има колички. Някои от количките били изцяло сини, други изцяло
жълти, а имало боядисани и в двата цвята. Количките имащи синя боя върху себе си са
65% от всички колички, а тези имащи жълта боя върху себе си са - 45%. Намерете колко
процента са синьо-жълтите от общия брой колички?

12. Сумата на първите 100 естествени числа е :

а) 5050

б) 5500

в) 10 100

г) 10 500.

13. Влак минава покрай светофар за 5 s, а покрай платформа с дължина 150м. за 15s.
Да се намери дължината на влака.

а)150 m;

б)100 m ;

в) 75m;

г) 50 m.

14. Бутилка, пълна с мляко, тежи 1,6 кг. Четири празни бутилки тежат колкото една
пълна. Колко тежат шест празни бутилки?

15. Шофьор, пътувайки с автомобила си, забелязал, че километражът му показва
числото 15 951. Направило му впечатление, че това число се чете еднакво както от ляво
на дясно, така и от дясно на ляво. Помислил си, че такова число скоро няма да се появи,
но останал доста изненадан, когато точно след 2 часа километражът показал ново
число, което се четяло еднакво и от двете страни. Кое е това число и каква е била
средната скорост на движение на автомобила?

16. В една стая има три крушки. Ключовете за тези крушки са в друга стая, и реда на
ключовете не съответства на реда на крушките т.е. първи ключ не отговаря на първата
крушка, втори на втората и третия ключ на третата крушка. От стаята с ключовете няма
видимост към стаята с крушките. Как може да се разбере, коя крушка за кой ключ е,
като имате право само веднъж да влезете в стаята с крушките?

3 / 19

Задачка за начален преговор в 7 клас, и не само ...

Сряда, 03 Септември 2014 10:50 - Последна промяна Четвъртък, 23 Октомври 2014 10:52

17. В три бидона има общо 30 литра мляко. След като от първия прелели във втория 4 л,
от втория в третия 2 л и от третия – в първия 3 л, се оказало, че в трите бидона има
едно и също количество мляко. Намерете по колко литра мляко е имало първоначално
във всеки от трите бидона?

18. Галя поканила на гости Ани, Борис и Велина. На масата имало съд с плодове:
ябълки, круши и портокали. Всяко дете си избрало по един плод. Посочете кое дете
какъв плод си е избрало, ако знаете, че: Ани не обича круши. Галя не обича портокали.
Борис не обича ябълки. Галя и Велина избрали един и същи вид плод. Само едно дете е
избрало круша.

19. Трима ученици са претенденти за първите три места в състезание по висок скок.

- Аз непременно ще бъда първи – уверено заявил Андрей.

- Сигурен съм, че няма да съм последен – казал Свилен.

- Няма да съм на първо място – допълнил Васил.

Когато състезанието свършило, се оказало, че само един от тях бил прав в
предварителното си твърдение, а другите двама не познали. Кой е заел първо място в
състезанието?

20. В три поредни срещи футболният отбор "Барселона" отбелязал три гола и получил
един гол. Една от срещите била спечелена, другата загубена, а третата завършила
наравно. Какъв е резултатът в спечелената от отбора на "Барселона" среща?
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A) 2 : 0

B) 3 : 0

C) 1 : 0

D) 2 : 1

E) 0 : 1

21. Половинката е третинка от едно число. Кое е това число?

22. Три от наградите на новогодишната томбола били шапка, маска и раница. Те се
паднали на Мони, Жоро и Сашо. Шапката се паднала или на Мони, или на Жоро, а
маската не е получил нито Жоро, нито Сашо. Кой получил раницата?

23. Алекс казал, че Иван е лъжец. Иван казал, че Боби е лъжец. Боби казал, че Иван е
лъжец. Тони казал, че Алекс е лъжец. Колко от момчетата са лъжци?

24. Диаметърът на кръгло езеро е 200 метра. По средата на езерото се намира остров,
на който расте дърво. На брега има друго дърво.

Един човек иска да стигне до острова, но не може да плува. Носи в себе си въже, което
е малко по-дълго от 200 метра. Как той може да стигне до острова с помощта на това
въже?

25. Когато "вдругиден" стане "вчера", то "днес" ще бъде толкова далече от неделя,
колкото и денят, който е бил "днес", когато "онзи ден" е бил "вчера". Кой е денят?

26. В гората се разхождат човече и голям човек.Човечето е син на големия човек, но
големия човек не му е баща. Какъв е големият човек на малкото човече?

27. Бутилка вино струва 1 лв. и половин бутилка вино. Колко струват 3 бутилки вино?
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28. Внезапно заваляло и един човек, който бил на открито, нямало къде да се скрие и
дъждът го намокрил. Прибрал се вкъщи вир вода, но нито един косъм от главата му не
бил мокър. Защо?

29. Две жени били на разходка и видели нещо, което го коментирали по следния начин:

- Тази е синя – констатирала едната.

- А защо е червена? – попитала другата.

- Ами защото е зелена! – отговорила първата.

Въпросът е: Какво са видели двете жени?

30. Кое е това, което става повече, когато го обърнеш наопаки?

31. Какво трябва да направиш, ако видиш зелено човече на улицата?

32. Един човек искал да премине река.По средата на една река растяло дърво.На
дървото било завързано куче с дълъг синджир.От която и да е страна на реката мине
синджирът стигал.Как може да пресече реката с лодка?

Иска се човекът да се качи на острова, но там кучето ще го захапе... Въпросът е как той
ще се акостира без да го стигне кучето. Решението е адски лесно. Тръгва с лодката и
стига с нея, достатъчно, за да го вижда кучето. Почва да обикаля около острова и
понеже кучето го гледа тръгва да обикаля и то в кръг по брега, като се мъчи да го
стигне. Човекът също се върти около острова, а в същото време кучето нали е вързано
за дърво се увива около него и синджирът му се скасява все повече и повече, докато
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остане съвсем на късо и не може да достигне човека, който спокойно слиза на брега ;)

33. На един празник в село било уредено състезание. Ще ли да се надбягват с конете си
двама момци от село. Наградата за победителя била голяма . Само че условията за
надбягването били малко чудновати: наградата щял да получи този, чийто кон стигне
последен до целта. Качили се момците на конете си, развикали се хората но... никой от
момците не мърда. Всеки чака другият да тръгне пръв, за да стигне той последен и да
вземе наградата . Минало доста време . Викали хората, викали па взели да се
разотиват. В това време от селото излязъл старец. Попитал каква е работата, помислил
малко, па рекъл на хората:

- Върнете се, ще се нареди.

Доближил старецът до момците, които още стърчали на конете си, и ги помолил да
слязат, за да им каже нещо на ухото. Слезли момците и старецът им пошепнал две-три
думи. Момците веднага скочили на конете и препуснали с все сила какво им пошепнал
старецът?

34. Представете си, че сте машинист на влак. Във влака има 25 кабини с по 15 седалки.
Кондукторът е на 30 години, на колко години е машинистът?

35. Един баща събрал петимата си синове.Всеки от тези пет сина има по пет деца.Колко
общо човека са се събрали?

36. Лежи човек в пустинята (мъртъв) и държи една клечка. Ако знаем, че не е умрял от
глад или жажда, каква е причината за смъртта му.

37. Момченце живее на 8-ия етаж! Когато излиза от блока, слиза до първия етаж, но
когато се качва, пътува с асансьора до 5-тия етаж и след това на горе пеш! Защо?
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38. Пренаредете буквите в НАУМ ДАДЕ за да получите една дума.

39. Преди да бъде открит Еверест, кой е бил най-високият връх

40. Един приятел ме попита: На колко години си? А аз му отговорих: Преди 2 дни бях на
18, а догодина ще стана на 21. Как е възможно това? На колко години съм?

41. В една прекрасна пролетна утрин двама бащи и двама сина отишли за риба на
езерото Панчарево. Слънцето се показвало над хоризонта, не духал вятър, прекрасно
време за риболов. Всеки от рибарите хванал по една риба, която занесъл вкъщи.

Защо са хванали само 3 риби?

42. Стълб е висок 20 метра. Мравка се качва по него, кото денем се изкачва по 5м
нагоре, а нощем слиза по 4 м надолу. За колко денонощия мравката ще достигне върха
на стълба?

43. Отива един човек да си купи говорещ папагал. Продавачът в магазина му посочил
един, за който казал, че повтаря всичко това което чуе. Решил човекът да опита дали
наистина е така, но папагалът не казал нищо.

КАК Е ВЪЗМОЖНО ТОВА, АКО ЗНАЕМ, ЧЕ НИКОЙ НЕ Е ИЗЛЪГАЛ?

44. Коя е 5 буква, ако 1. е 2. д 3. т 4.ч 5.?

45. Господин Иванов живее на улица Димчо Дебелянов. От неговата страна на улицата
(между двете съседни пресечки) има 6 къщи. Номерата на къщите са поредни четни
числа. Сбора на номерата на всички 6 къщи е 8790. Не знаем точно между кои 2
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пресечки на улица Димчо Дебелянов живее г-н Иванов, но знаем, че живее на
най-малкия номер.

46. Собственикът на един бар бил любител на числото 3 и кръглите форми: кръгли маси
с по три крака, кръгъл барплот, трикрили гардероби, три сервитьорки на три смени и
т.н.

Станало убийство. Убит е барманът. Инспекторът разпитва клиентите какво са правили
по време на изстрела.

Маса 1: Иванов и Петров разговаряли за бизнес дела и пиели уиски.

Маса 2: Сервитьорката поднасяла коктейли на Петрова и Иванова, а те обсъждали
новите модни тенденции.

Маса 3: Масата се клатела и Тодоров я подпирал с капачка от бира.

Останалите маси, кратни на числото 3, били свободни.

Кой и защо е убиецът?

47. Двама каубои спорели кой е по-точен. Стрелял първият и развинтил крушката на
лампата, стрелял вторият и я завинтил. Кой и защо е по-точен?

48. Бащата на Мари има пет дъщери: 1. Нана 2. Нене 3. Нини 4. Ноно
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Как е името на петата дъщеря?

49. В една стая има 3 електрически крушки , а в друга три ключа за крушките ( има се в
предвид, че инсталацията може да е объркана и не е задължително първия ключ да е
за най - лявата крушка ..) в стаята с крушките може да се влиза само веднъж . От стаята
с ключовете не може да се види стаята с крушките по никакъв начин. Как може да се
разбере кой ключ за коя крушка е ?

50. Иванчо и Марийка искат да отидат при родителите си. Бащата на Иванчо е в
затвора, а майката на Марийка е починала. Затвора и гробището са оградени от релси,
образуващи кръг, по които върви един много дълъг влак (невъзможно е да се изчака
той да премине и да се мине по релсите). Как Иванчо и Марийка да отидат при
родителите си?

51. В един ресторант си говорят двама програмисти, Панчо и Данчо:

Панчо: - Колко деца имаш?

Данчо: - 3.

Панчо: - На колко години са?

Данчо: - Произведението на годините им е равно на 36, а сборът от годините им е равен
на номера на улицата, на който се намира ресторантът.

Панчо: - Тази информация не ми е достатъчна.

Данчо: - Прав си. Забравих да спомена, че най-малкият е със сини очи.

10 / 19

Задачка за начален преговор в 7 клас, и не само ...

Сряда, 03 Септември 2014 10:50 - Последна промяна Четвъртък, 23 Октомври 2014 10:52

Панчо: - Сега вече всичко е ясно.

На колко години са децата на Данчо?

52. В неделя сутринта г-жа Василева намерила съпруга си убит и незабавно се обадила
в полицията. Започнали действия по откриване на убиеца и съответно разпит на
вдовицата и персонала в къщата. Ето какви били алибитата им:

Съпругата: - Аз спях.

Готвачът: - Аз приготвях закуска.

Градинарят: - Аз бях на пазара и купувах зеленчуци.

Прислужницата: - Аз прибирах пощата.

Икономът: - Аз разчиствах килера.

Полицаите незабавно арестували убиеца. Как са се досетили, кой е той?

53. Мъж е застрелян в автомобила си. Няма следи от барут по дрехите му, от което
следва че убиецът е бил извън колата. Всички прозорци са били вдигнати и всички
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врати са били заключени. По колата и по прозорците, не е имало дупки от куршуми.

Как е бил убит мъжа?

54. Мъж и бременната му жена пътували с автомобил, но им свършило горивото.
Мъжът решил да се върне до бензиностанцията, която подминали преди няколко
километра и да купи туба с гориво. Преди да тръгне той се уверил, че всички прозорци
и врати на колата са заключени и жена му е в безопасност. Когато се върнал от
бензиностанцията, той открил жена си мъртва и непознат в колата. Нямало нанесени
щети по колата, била си здрава и заключена, както я е оставил.

Е как е възможно в такъв случай, жена му да е мъртва и да има непознат в колата?

55. Ням човек се опитва да си купи четка за зъби. Като имитира движенията на човек,
който си мие зъбите, той успешно се изразява пред продавачката и покупката е
осъществена.

Сега, ако там застане сляп човек, който иска да си купи чифт слънчеви очила, как
трябва да обясни той?

56. Кое превозно средство има 8 колела, вози само един човек и не замърсява
атмосферата?

57. Ходят си двама археолози през пустинята и попадат в една пещера. В тази пещера
намират 2 голи трупа на мъж и жена, легнали по гръб. Поради специфични условия в
пещерата и двете тела били перфектно запазени - с плътта, с всичко.Единият учен
казал:

- Това са Адам и Ева.
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Другият веднага се съгласил с него. Как са разбрали двамата учени, че това са именно
Адам и Ева?

Нямали са пъп?

58. Рибар ловил риба,попитали го колко риби е уловил и той отговорил: "На осмицата
половината,шестица без глава и девятка без опашка."Колко риби е уловил рибарят?

59. Близо до един мост се срещнали безделник и дявол. Безделникът се оплакал, че е
много беден. Дяволът му предложил: "Мога да ти помогна. Всеки път, когато преминеш
този мост, парите ти ще се удвояват. Обаче всеки път, след като го преминеш, трябва
да ми оставяш по 24 ст."

Безделникът се съгласил. Преминал моста 3 пъти, а когато погледнал в кесията си...
там нямало вече нищо.

Колко пари е имал безделникът?

60. На един затворник му казали ,че ако каже истината ще го удавят ,а ако каже
лъжата ще го обесят. Какво да каже за да се спаси?

ще бъда обесен

61. В полунощ, в Лондон, в един влак, по коридора минава един човек.

Влиза в едно купе.
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От купето се чува писък.

Влизат хора и виждат мъртва жена.

идва полиция.Разследват и хващат Мистър Браун.

Завеждат го в участъка и го разпитват.

Той им казва, че се казва Мистър Браун и... и го пускат.

Въпросът е: защо са го пуснали?

Това не е точно логическа задача .Спомням си , че в училище играехме на казуси.
Отговорът е :

Жената е съпругата на мистър Браун,която преди години е инсценирала смъртта си и е
набедила съпруга си. Той излежал присъдата си.След като я среща във влака я
убива.Уловката е там, че не можеш да лежиш два пъти за едно престъпление.

62. 8809=6 7111=0 2172=0 6666=4
1111=0
3213=0
7662=2 9312=1
0000=4 2222=0 3333=0
5555=0
8193=3
8096=5 7777=0
9999=4 7756=1
6855=3
9881=5
5531=0
2581=?

63. На 20 юли 1929 пилот от първата световна умира и в един вестник е пишело: „
Легендарен пилот, герой от първата световна война умира в катастрофа.“
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Една дума не я пише във вестника коя е тя?

64. Мрачна есенна вечер е. Чува се позвъняване на телефон.

- Детективско бюро. Мистър Браун на телефона.

- Мистър Браун, случи се нещо ужасно. Обаждам се от дома на мистър Оуен, аз съм
неговия иконом. Преди малко бандити откраднаха много скъпа статуетка от дома му.

- Веднага идвам - отговори Браун.

Къщата на Мистър Оуен:

- Здравейте , аз съм икономът - казвам се Питърс.

Детектив Браун:

- Кажете ми на кратко какво се случи.

- Добре ето какво стана - Мистър Оуен е временно извън страната и, както вече
разбрахте, като негов иконом аз се грижа за къщата. По - рано тази вечер се приготвях
да си лягам и чух шум от долния етаж. Затичах се надолу по стълбите и видях, че
скъпата статуетка, която стоеше над камината я няма. Веднага се втурнах навън, но
беше късно.. Наистина съжалявам, че не мога да ви помогна с нищо повече. Когато
изтичах навън очилата ми се изпотиха - знаете, тези студени вечери, махнах очилата си,
за да ги почистя и единственото, което успях да видя, беше силуета на отдалечаващият
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се престъпник. Питърс намести очилата на носа си като приключи своя разказ.

Детектив Браун се разходи из стаята, погледна мястото, на което трябваше да стои
статуетката. Обърна се към Питърс и каза:

- Вече всичко ми е ясно. Мистър Питърс , Вие сте арестуван за кражбата на тази ценна
статуетка.

Как детектив Браун е разбрал, че точно икономът е крадеца?

65. Отивате в един град и искате да минете през една порта но тя е охранявана от
пазач.

В този миг идва дете пред портата и пазачът казва 5 ,а детето 4 пуска го да мине.

Идва жена пазачът казва 8 тя казва 5 пуска и нея.

Идва мъж пазачът казва 6 ,а той казва 3 пуска и него.

Отивате вие пазачът казва 7. Кое число трябва да кажете за да ви пусне?

66. Кое е следващото число?

1
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11

21

1211

111221

67. Един човек бил заключен в стая, цялата в бетон, с желязна врата и единственото
нещо, което можело да я отключи, било топче за пинг-понг, което трябвало да се пусне в
един малък процеп, специално предназначен за пускане на такива топчета и нищо
друго, освен топче за пинг-понг. И така, човекът можел да избяга от стаята, едва когато
се отвори желязната и неразбиваема врата, а тя се отваряла само когато пусне топчето
за пинг-понг. Човекът бил гол и нямало нищо нито в стаята, нито пък някакви други
инструменти. Единствената му надежда била в забитата в пода (и херметически
затворена отдолу) 30 см висока и тънка точно колкото да влезе топче за пинг-понг
тръба, но и точно колкото да не може да бръкне и да извади топчето. На дъното
действително имало топче за пинг-понг, но човека нямало как да го извади или поне
това се пита в задачата - как??

68. 1 = 25173

2 = 634

3 = 10

4 = 57235
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5 = 431

6 = 67202

7 = 62873

8 = 6291

9 = 5327

10 = ?

69. Представете си, че сте пилот в един самолет. На едното летище във вече пълния
самолет се качват терористи, хващат ви и ви завързват в един ъгъл, един сяда на
вашето място и нарочно подкарва самолета към една пропаст. След малко ще се
разбиете и никой няма да оцелее. Какво да направите, за да се спасите?

70. Колко лъва има на Орлов мост?

71. Колко са завоите в целия свят?

72. Какво се среща веднъж в минута, два пъти в момента и нито веднъж в хиляда
години?

73. Ромео се прибира пиян вкъщи. Ляга си и заспива. През Нощта се буди от жажда и в
просъница напипва буркан, изпива течността и пак заспива. Когато се събудил на
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следващия ден видял Жулиета мъртва.

Какво е станало и защо Жулиета е мъртва?
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