Математика с компютър
6.12.2020 г.
5-6 клас
Решения на задачите
Задача 1.
Запишете лицето на синята площ в кв. см. (малкото квадратче е с дължина на страната 1
см).

Отговор: 80.
Решение: С бутона за лице на фигура извеждаме стойностите за лице на трите фигури и
изчисляваме 104-6-18=80.

Задача 2.
Какъв е най-малкият брой малки кубчета, които трябва да се добавят, за да се получи куб?

Отговор: 22.
Конструкцията от кубчета може да се разглежда от различни посоки, като в онлайн версията
е необходимо да активирате бутона

.

Най-малкият куб, отговарящ на условието, е с ръб 3 ед., следователно ще съдържа 3x3x3=27
малки кубчета. Дадената конструкция съдържа 5 кубчета, следователно трябва да се
добавят още 27-5=22.
С бутона за построяване на кубче може да се извърши нужното добавяне.

Задача 3.
В площта, оградена от зелената окръжност, трябва да се поставят числата, кратни на 2, в
оградената от червената окръжност – кратните на 3, а от жълтата окръжност – кратните на
5. Кои числа трябва да се поставят в частта, оградена едновременно от трите окръжности?

Можете да посочите повече от един отговор.







10
15
30
60
235
555

Т.к. търсените числа трябва да се делят и на 2, и на 5, следва, че ще се делят на 10, т.е.
цифрата на единиците трябва да е 0. Две от дадените числа отговарят на това условие 30 и
60. Т.к. те се делят и на три, са решения на задачата. Долу е показано попълването на
кръговете на Вен-Ойлер.

Задача 4.
1

3

С фигурата
може да се представи както обикновената дроб 4, така и 4. В
нетрадиционно домино всяка плочка съдържа представяне на обикновени дроби. По време
на играта плочките се долепват една до друга така, че допиращите се части на две съседни
плочки да съдържат представяне на равни обикновени дроби, както е показано на
картинката по-долу. С коя плочка може да продължи играта?

Можете да посочите повече от един отговор.











Задача 5.

Кои от дъските могат да се покрият с T-тетраминото









?



Втората фигура съдържа 25 единични квадратчета. От това, че 25 не се дели на 4 следва, че
не е възможно да се направи покритие с тетрамино.
Третата фигура съдържа 36 единични квадратчета. При търсене на начин за покриване се
стига до невъзможност за реализация.
Ако се започне с това поставяне на плочка,

Единствената възможност за продължаване надолу е тази

И следващата стъпка надолу не дава възможност за покриване според условията.

Ако се започне с такова поставяне на плочка, по аналогия, вдясно ще се получи
невъзможност за покриване по правилото.

А може да се използва шахматно оцветяване и разсъждава така. Квадрат 6х6 съдържа 36
единични квадратчета. При шахматното му оцветяване половината квадратчета са бели и
половината – черни. Ако квадрат 6х6 може да се покрие с тетрамино от дадения вид, ще се
използват 36:4= 9 на брой тетрамина. Понеже са нечетен брой, не може да се осигури равен
брой на белите и на черните квадратчета. Следователно тази дъска не може да се покрие с
даденото тетрамино.

Последните две фигури могат да се покрият според правилото.

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?

Можете да посочите повече от един отговор.
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Задача 7.
От четирите правоъгълника е сглобен нов правоъгълник, като при свързването няма
припокриване на части от правоъгълници. Обиколката на получения правоъгълник може да
е равна на:

Можете да посочите повече от един отговор.
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Ето двата възможни за получаване според условието правоъгълници:

Задача 8.
С абак са представени числата 0, 1, 5 и 47.

Кое число е изобразено с абака долу?

Отговор: 6307592.
Задача 9.
Трябва да се попълнят числа в празните полета така, че сборът на числата във всеки ред да
е равен на сбора на числата във всяка колона, да е равен на сбора на числата във всеки от
двата диагонала. Кое число трябва да се постави на мястото на въпросителния знак?

Отговор: 51.
От това, че сборът на числата в първи ред е равен на сбора на числата във втора колона
следва, че 44+58=65+х, където с х е означено числото в централното квадратче.

Причината е, че в двете суми има общо събираемо, което можем да пренебрегнем, а именно
второто число в първи ред. Така за числото в централното квадратче получаваме стойност
37.

От това, че сборът на числата в първа колона е равен на сбора на числата в диагонала със
събираемо 58 следва, че 44+у=58+37, където с у е означено търсеното число. Получаваме
отговор 51.
Това е само един от начините, по които може да се стигне до отговора. Както се вижда, не
е необходимо да се попълни целият т.н. магически квадрат, за да се намери отговора на
задачата. Ето и самия магически квадрат.

Подредете по големина числата в полетата и потърсете закономерности.
9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65
Задача 10.
Точката T e от отсечката AB=23cm. Квадратите ATCD и TBEF са от една и съща
полуравнина спрямо AB. Ако обиколката на триъгълник AEC=680 cm, намерете дължината
на AT. Запишете в cm с точност до единиците.
Отг. 198.
С бутона да дължина/обиколка

извеждаме обиколката на триъгълник AEC.

Преместваме точката Т до получаване на триъгълник с обиколка 680.
Ако не успеем да постигнем добра точност, използваме zoom или средноаритметично на
две стойности, доближаващи исканата от двете страни, т.е. едната да е по-малка, а другата
– по-голяма от търсената. Например в случая средноаритметичното на 199 и 197 е 198.

Ако използваме zoom, стигаме отново до резултат 198.

