РЕШЕНИЯ
на задачите от онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“
на 25.04.2020
5-6 клас
http://course.cabinet.bg/index.php?contenttype=publicview&testidselectedbyuser=200
Задача 1. Коя от фигурите има най-голяма обиколка?





Жълтата
Зелената
Червената

http://course.cabinet.bg/content/200/ggb/z1k56.ggb

С използване на бутона за дължина/обиколка може да се получи информация за
обиколката на всяка от трите фигури.
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Задача 2. Ъгълът между часовата и минутната стрелка в 13 ч. 21 мин. е:




Остър
Прав
Тъп

http://course.cabinet.bg/content/200/ggb/z2k56.ggb

С плъзгача настройваме часовника така, че стрелките да показват 13 ч. 21 мин. В случая
е по-удобно да се използва 1 ч. 21 мин., т.к. плъзгачът показва минутите, т.е. пъзгачът
показва 81.
С бутона за ъгъл построяваме ъгъла между двете стрелки, който е 85,50 с точност до
десетите. Следователно отговорът на здачата е “остър“.
Ъгълът може да се изчисли. За целта трябва да се съобрази, че от 900 трябва да се
извади градусната мярка на ъгъла, на който часовата стрелка се завърта за 21 минути,
както и да се прибави градусната мярка на ъгъла, на който минутната стрелка се
завърта за 1 минута. Получаваме 90  10,5  6  85,5 .
Задача 3. Вярно е, че:
o 12.15.23 < 19.25.9
o 12.15.23 = 19.25.9
o 12.15.23 > 19.25.9
Освен с извършване на действията и сравняване на получените числа, тук може да се
съкрати разсъждението чрез предварително разлагане на множители и разделяне на
общите множители на двете страни на неравенството. Така се стига до 4.3.3.5.23 и
19.5.5.3.3, т.е. до сравняване на 4.23 и 19.5.
Задача 4. Коя е 30-та цифра след десетичната запетая в десетичния запис на
обикновената дроб 5 ?
52

Отговор: 3
Ако се използва калкуратор, се получава десетична дроб, от която трябва да се
ориентираме за повтарящи се групи.

Удобно е да запишем тази десетична дроб така 0,09(615384).
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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/200/ggb/z5k56.ggb

Отговор: 24
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.
С клечка от цифрата 6 може да се получи 9 или 5, ако използваме клечката за
промяна на друга цифра.
Отстраняването на кибритена клечка от 8 води до получаване на 0, или 6, или 9. С
отстранената кибритена клечка може да се получи 9 от второто събираемо.
Долу е показан търсеният резултат.

Задача 6. При кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото
става червено, а червеното – бяло. След кликване върху едно квадратче Давид
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
Давид?
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 А2
 Б1
 Б4
 В3
 Г1
http://course.cabinet.bg/content/200/ggb/z6k56.ggb

Ако прегънем дадената фигура по черната линия, две от долепените квадратчета
ще са с различно оцветяване – Б1 и Б4. Това са и двете възможности за решение - Б1 да
стане червено или Б4 да стане бяло.

Задача 7. Най-малко колко малки сини триъгълничета са необходими, за да се допълни
фигурата до равностранен триъгълник?

http://course.cabinet.bg/content/200/ggb/z7k56.ggb

Отговор: 6
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Задача 8. Показано е фигурно представяне на първите три триъгълни числа 1; 3; 6. Кое
е 25-тото триъгълно число?

http://course.cabinet.bg/content/200/ggb/z8k56.ggb

Отговор: 325
Всяко триъгълно число след първото се получава от предходното с прибавяне на
поредно цяло число. Така всяко триъгълно число може да се представи като сбор на
поредните естествени числа.
25-тото триъгълно число ще е равно на 1  2  3  ...  25 . Потърсете рационален
начин за намиране на този сбор. Ако до този момент не сте чували за историята с
малкия Гаус, който бързо пресметнал сбора на първите 100 естествени числа,
препоръчваме да я прочетете.
А може да потърсите в интернет информация за триъгълните числа, която да ви
улесни.
Задача 9. Даден е четириъгълник с върхове в точките A(0,0), B(9,0), C(6,5), D(2,5).
Запишете с точност до стотните абсцисата на вътрешна за четириъгълника точка M, за
която лицата на триъгълниците АВM и MСD са равни, както и лицата на
триъгълниците АMD и BСM са равни.
http://course.cabinet.bg/content/200/ggb/z9k56.ggb

Отговор: 4,35

С добра точност може с предоставения файл да се открие позиция на точката M.
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Вече знаете, че триъгълниците с обща основа и равни височини имат равни лица.

Затова двете прави, успоредни на основата и на равни разстояния от нея, осигуряват
позиция на третия връх на триъгълниците, които ще имат равни лица.

Затова е естествено да потърсим правата, която е успоредна на основите на трапеца и
между тях, точките върху която осигуряват равенство на лицата на двата триъгълника
АВM и MСD. Като познаваме пропорциите и са известни дължините на двете основи,
лесно можем да съобразим разположението на тази права.
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Така можем да подобрим точността, като използваме точка от построената права. Тя ни
осигурява равентво на лицата на триъгълниците АВM и MСD и трябва да се стремим
към осигуряване на равенство и на лицата на триъгълниците АMD и BСM. Т.е., отново
експериментално да стигнем до точката, която ще осигури равенство на лицата и на
другите два триъгълника.
За удобство, предефинираме точка М. Така ще използваме построените вече
триъгълници

Ако се досетите да използвате пресечната точка на диагоналите на трапеца и
пресечната точка на бедрата му, лесно ще стигнете до права, токите върху която
осигуряват равенство на лицата на триъгълниците АMD и BСM.
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Ако не се досетите, може и с аналогични на горните разсъждения да се построи тази
права.
Построяваме:






Права m, успоредна на бедрото b и на разстояние d от него (в полуравнината на
трапеца);
Права j, успоредна на бедрото d и на разстояние b от него (в полуравнината на
трапеца);
Пресечната точка L на правите m и j;
Пресечната точка F на правите, определени от бедрата;
Правата n, минаваща през точките L и F.

Пресечната точка на правите n и f е търсената. За удобство предефинираме точката М.

Получаваме търсената точка, а абсцисата й, с точност до стотните, е търсеният отговор
4,35.
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Ето още една идея, която може да помогне при ориентиране в търсене на геометрично
място от точки. Поставяме точка М в режим следа.

Това озвачава, че при преместването й ще се появява следа на траекторията.
Като се опитваме да я преместваме така, че лицата на триъгълниците АВM и MСD да са
равни, стигаме до идеята за правата линия, успоредна на основите.

Като се опитваме да преместваме точката M така, че лицата на триъгълниците АВD и
MСB да са равни, стигаме до идеята за правата линия, минаваща през пресечната точка
на бедрата на трапеца.
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Точката, която се търси, е пресечната на тези две прави. Въпреки несъвършеното им
скициране, се получава идея както за позицията, така и за точното й намиране.
Задача 10. Разстоянието между центровете на квадрат с дължина на страната 40 cm и
кръг с радиус 18,5 cm е 24 cm. Намерете максималната стойност на лицето на общата
част на квадрата и кръга.
Запишете в cm2 с точност до десетите
http://course.cabinet.bg/content/200/ggb/z10k56.ggb

Отговор: 396
Движението на центъра на кръга се извършва по окръжност e, но от гледна точка на
симетрията е достатъчно да разгледаме сечението на кръга с квадрата, при преместване
на центъра на кръга G по сектора от точката L до токата М.

Когато G  L , търсеното лице е разлика от лицата на сектор и триъгълник.
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До съвпадане на точката I с върха C на квадрата, разглежданото лице се увеличава.

Т. к. намирането на сечението след тази позиция ще се намира чрез използане на други
фигури, ако наблюдението показва, че там е търсеното място, препоръчваме
граничните случаи да се изчисляват отделно.
В следващия етап търсеното лице се намира чрез сектор и два триъгълника, лицето на
единия от които се изважда.
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В третия етап се използва сбор на лицата на сектор и четириъгълник (в гранично
положение - триъгълник).

Построяването на приближение на търсена фигура с многоъгълник е често използвано.
В слуая това не е подходящо, поради динамиката на разглежданата ситуация.

Ако все пак се използва, препоръчваме част от точките да са от обект, в случая от окръжност и
от страните на квадрата.
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В подготовката на задачите и темата за 5 – 6 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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