РЕШЕНИЯ
на задачите от онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“
на 25.04.2020
3-4 клас
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=199

Задача 1. Коя от трите отсечки е с най-голяма дължина?





Червената
Зелената
Синята

http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z1k34.ggb

Зелената и синята отсечки са неподвижни. Червената отсечка можем да движим чрез
краищата й: с единия й край я преместваме, а с другия й край я завъртаме. За да
сравним дължините на червената и зелената отсечки, преместваме червената отсечка
върху зелената така, че единият й край да съвпада с край на зелената отсечка. Можем
да направим извода, че зелената отсечка е по-дълга от червената.

Аналогично сравняваме дължините на червената осечка и синята и установяваме, че
червената отсечка е по-дълга от синята. При необходимост може да се използва zoom.
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От това, че дължината на зелената отсечка е по-голяма от дължината на червената, а
дължината на червената отсечка е по-голяма от дължината на синята можем да
направим извод, че зелената отсечка е най-дълга.
Задача 2. Ъгъл АDB е:




остър
прав
тъп

http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z2k34.ggb

Можем да сравним разглеждания ъгъл с прав ъгъл, като построим квадрат. За целта
използваме бутон за правилен многоъгълник и посочваме върховете D и A. Ъгъл АDB е
по-голям от ъгъла на квадрата, т.е. от правия ъгъл, следователно е тъп.

До този извод може да се стигне и след използване на бутона за потрояване на ъгъл със
зададена големина – в случая 90 градуса.

Ако се използва бутона за ъгъл и построи ъгъл ADB, се получава градусната мярка на
ъгъла със зададена предварително точност. Градусната мярка е по-голяма от 90,
следователно ъгълът е тъп.
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И без бутон за ъгъл можем да установим вида на ъгъла, като използваме прав ъгъл в
квадратната мрежа (ъгъл ADG). Отсечките AD и DG са диагонали в еднакви
правоъгълници, точките A, D и G са три от върховете на квадрат.

Задача 3. Вярно е, че:
o 17.23 < 19.21
o 17.23 = 19.21
o 17.23 > 19.21
С калкулатор изчисляваме и сравняваме получените резултати.
От 391  399 следва, че 17.23  19.21 .
Задача 4. Колко е остатъкът от делението на 268448 на 57?
http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z4k34.ggb

Отговор: 35
Преди да използвате предоставения файл, трябва да се ориентирате за какво може
за ви послужи. Удобно е да се тества с малки числа, за които може да се прецени
резултатът, например:

Конкретните стойности за a и b могат да се променят както чрез изписването им в
правоъгълното поле, така и в алгебричния прозорец. Като се въведат данните от
задачата, получава се остатък 35.

Ако за решаване на задачата използвате калкулатор, ще получите резултат като този:

3

От него можем да се направи извод, че цялата част от делението е равна на 4709. За да
се намери търсеният остатък, трябва от даденото число 268448 да се извади
произведението 4709.57  268413 . Резултатът е 268448  268413  35 .
Задача 5. За записване с кибритени клечки на числата в тази задача се използват
арабски цифри и символи за събиране, изваждане и равенство със следния шрифт:

С едно преместване получете израз с възможно най-голяма стойност. Запишете
стойността на израза.
http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z5k34.ggb

Отговор: 23
При решаване на такива задачи може да се използва непосредствена проверка за
всички възможности. По-добре е с разсъждения да отстраним някои от проверките.
Например, от всеки от двата знака за събиране можем да вземем една кибритена клечка,
с която да извършим преместването, а да остане знак за изваждане. Където и да
преместим такава кибритена клечка, полученият израз ще има по-малка стойност от
стойността на дадения израз.
От клечките на цифрата 3 има две възможноси за преместване, като и в двата
случая се променя същата цифра:от 3 на 2 или от 3 на 5.
От клечките на цифрата 5 има една възможност за преместване, в резултат се
получава 3.
Отстраняването на кибритена клечка от 8 води до получаване на 0, или 6, или 9. С
отстранената кибритена клечка може да се получи 6 или 9 от второто събираемо, както
и 9 от третото събираемо.
Долу е показан търсеният резултат.
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Задача 6. При кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото
става червено, а червеното – бяло. След кликване върху едно квадратче Ники
установил, че ако прегъне по черната линия, всеки две квадратчета, които се долепят,
ще са с един и същи цвят. Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнал
Ники?

 А2
 А3
 Б1
 В4
 Г3
http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z6k34.ggb

Ако прегънем дадената фигура по черната линия, две от долепените квадратчета ще са
с различно оцветяване – A3 и Г3. Това са и двете възможности за решение - A3 да
стане бяло или Г3 да стане червено.

Ако проверявате с предоставения файл, не забравяйте да се връщате в начална позиция
след всяка проверка. Това може да стане с бутона горе вдясно за връщане в начална
позиция или с връщане на един ход.
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Задача 7. Най-малко колко малки лилави квадратчета трябва да добавите към лилавата
фигура, че получената фигура да е квадрат?

http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z7k34.ggb

Отговор: 12.
Фигурата може да се опакова в правоъгълник 5х4, следователно най-малкия квадрат ще
е 5х5, т.е. ще съдържа 25 малки квадратчета. Дадената фигура съдържа 13 квадратчета,
затова отговорът е 12.

Можете и експериментално да стигнете до този резултат, като премествате единични
квадратчета до получаването на квадрат.

Задача 8. Намерете сбора на първите 20 нечетни числа.
http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z8k34.ggb

Отговор: 400
Мишена: 1
Разбира се, може да запишете търсеният сбор и изчислите. Наблюдението на
получаваните последователно фигури в предоставения файл дава основание за
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хипотеза, че се получава квадрат. Броят на единичните квадратчета от една страна е
равен на сбор на последователни нечетни числа, а от друга – на лицето на квадрата.
Търсеното число е 20.20  400 .
Задача 9. С лилавата фигура са покрити три квадратчета от числовата таблица. Ако
едното покрито число е 26, сборът на трите покрити числа може да е:
http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z9k34.ggb

Можете да посочите повече от един отговор









45
48
72
75
78
81
85
108
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В два от случаите, в които 26 е „средното“ число, се получава еднаква сума.
Задача 10. Разполагате с неограничен брой еднакви плочки като тази.

Кои от мозайките можете да създадете с тях?
http://course.cabinet.bg/content/199/ggb/z10k34.ggb
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Всяка от мозайките може да бъде създадена с дадения модел плочки.
В подготовката на задачите и темата за 3 – 4 клас на състезанието „ВИВА математика с
компютър“ (25.04.2020 г.) взеха участие Тони Чехларова, Петър Кендеров, Мария Браухле,
Ивайло Кортезов, Румяна Ангелова и Младен Вълков. Системата за тестване и оценка,
включително и Работният лист, в който участниците нанасят отговорите, се поддържа
от Георги Гачев. Платформата Вивакогнита, чрез която се осъществява самото
състезание, се поддържа от Тодор Брънзов и Ани Самева.
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