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ВТОРИ МОДУЛ  

Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответното място в бланката за 

отговори.  

Време за работа 90 минути.  

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 

21.  Група ученици от 6. и 7. клас отиват заедно на екскурзия. Седмокласниците са 50 

на брой и  
3

5
 от тях са момчета. Шестокласниците са 40 на брой, като при тях 

момчетата са с 10 повече от момичетата. 

А) Запишете с несъкратима дроб отношението на броя на момичетата към броя на 

момчетата от цялата група.  

Б) Съгласно изискванията по време на екскурзия един учител може да отговаря за не 

повече от 12 ученици. Колко най-малко учители трябва да пътуват с групата?  

22. Хоби-оранжерия 

Хоби-оранжериите са с малки размери и се 

купуват предимно от любители градинари. 

Фирма произвежда такива оранжерии от 

алуминиева конструкция и поликарбонови 

плоскости с крайна цена 10 лв./m
2
. Клиент е 

поръчал оранжерия с показаните на 

фигурата размери. 

А) Колко квадратни метра е общата площ на 

стените и покрива на поръчаната оранжерия?  

Представете отговора, като препишете изреченията и попълните липсващия текст. 

Площта на покрива на оранжерията е …………….. 

Общата площ на предната стена (входа) и на задната стена на оранжерията е 

………….. 

Площта на двете странични стени е …………….. 

Общата площ на стените и покрива на оранжерията е …………….. 
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Б) Колко лева струва поръчката? 

В) Колко лева би струвала поръчката при 30% отстъпка от цената? 

 

На задачи 23. и 24. запишете пълните решения с необходимите обосновки.  

23. Ако знаете, че а е параметър решете уравнението: 

12 + 𝑎(𝑥 − 𝑎) = 3(4 − 2𝑎) 

      При 𝑎 =
3−5.4.9

6−4.2.(−2)
4 проверете дали коренът на уравнението е решение на 

неравенството:  

(𝑥 +
1

2
) (𝑥 −

1

2
) − 3𝑥(1 − 𝑥) > (2𝑥 − 1)2 −

1

2
(

1

2
− 6𝑥) 

 

24. Даден е ∆ABC с ∢CAB > 90°. Върху страната  CB точките M и N са такива, че  

CN = MN = MB и ∢ANC = 60°. Точката Q от лъча AN→ е такава, че AQ =QB и QM=MB.  

Докажете, че CQ=QB  и намерете ъглите на ∆ABC. 

 


