
Задължителни задачи по математика за учениците от 10. Б клас 
за лятна работа и подготовка за входното ниво за 11. клас. 

 
Сборник по геометрия 
Страница Задачи  
72-76 1-8; 12-14; 16-22; 26-32; 37; 39  
77-83 2-8; 13-15; 19-31; 35; 38-40; 44-46; 58; 59; 69;   
88 9; 10; 13-17  
91-92 3; 6; 7;13; 17  
100-111 1-19; 22-32; 34-36; 38-41; 43; 44; 51; 53-60; 64-67; 76-78; 90; 92; 95; 107; 110-

112  
 

117-123 1А-С;2; 9; 10 а; 11 в; 12 а, в, г, е, ж, и; 13 а, б; 15-18; 19 а, в, д, ж; 20 б, г, д, е; 
21; 28 а, г;  

 

125-127 3; 4; 6; 8-12  
133-136 7-10; 17; 33; 36  
138-144 1а; 2б; 3-5; 8-10; 11б; 12-14; 18-22; 30-34; 39-41; 43-46; 54  
145-151 1-3; 7-9; 11; 14-16; 18-22; 26; 46  
151-166 3; 8; 11-14; 17-22; 24; 26; 29-32; 36-48; 54; 55; 58; 62; 63; 65-68; 71; 7274; 75; 

80; 82; 86-88; 96; 100; 106; 111-113;133-136; 140-142; 147-151 
 

 
Сборник по алгебра 
8 67-71; 85-97; 104-106  
20-21 44-55; 66-71;   
26 130; 134; 138  
29 33-40  
39 46-48  
42-43 80;81; 89; 90  
51 57-60  
64-69 7; 12; 17; 19; 24; 27; 48; 50; 100; 101; 107; 108; 127;; 128; 151;; 158  
77-93 13; 18; 32; 45; 51; 63; 69; 73; 87; 92; 94; 97; 108-110; 118; 121; 141; 143; 150; 

152; 157; 161; 194; 198; 204; 209; 223; 227; 228; 230; 235; 243; 267-278; 283; 
293; 294; 305  

 

95-105 1; 4; 10; 13; 15; 18; 21; 28; 35; 39; 47; 53; 56; 62-67; 71-76; 80; 84; 88; 93; 104; 
105; 107; 108; 128; 134; 140; 151; 161; 163; 170; 173; 179; 182; 187; 189; 191; 
192;  

 

109-112 15; 17; 25; 26; 31; 35; 37; 38; 40; 46; 47; 54; 57; 61; 67; 71; 75; 87-94  
114-122 15; 21; 26; 29; 33; 37; 47; 50; 53; 56; 61; 67; 69; 89; 93; 101; 102; 105  
135-144 5-10; 37-45; 69; 70; 74; 77; 78; 82; 84; 88; 109; 139;  
145-148 1-20; 23; 28; 41-50; 54; 59; 61; 82;   
153-157 10-41; 44; 48; 51; 54-63; 68-80; 102-111; 116; 119; 120; 133; 142-146  
 
Комбинаторика 
1) По колко различни начина могат да се разпределят четири различни по стойност  награди между 
четирима победители в един конкурс? 
 
2) От 20 войници и 3 офицери се избира патрул от 3 войници и един офицер. Колко различни патрули могат 
да се съставят? 
 
3) Разполагате с 12 книги, две от които са от един автор, а останалите – от различни. По колко начина можем 
да ги подредим на един рафт така, че книгите от един автор да са една до друга? 
 
4) От 10 математици и 5 физици се съставя комисия от 7 членове, от които 5 математици. Колко различни 
комисии могат да се назначат? 
 
5) Двадесет ученици от един клас учат английски език, а останалите пет – немски.. За участие в 
международна среща трябва да се състави група от шест ученици от този клас, трима от които да учат немски. 
Колко различни такива групи могат да се съставят? 
 
6) В състезание по математика могат да участват отбори, състоящи се от двама, трима или четири ученици. 
Колко различни отбора могат да се съставят от 8 ученици? 



 
7) Колко четирицифрени числа с различни цифри могат да се напишат с цифрите 1, 2, 3, 4 и 0? 
 
8) Група от десет мъже и четири жени трябва да избере комиси от председател, зам. председател и секретар, 
един от които е жена. По колко начина може да стане това? 
 
9) По колко ралични начина могат да се подредят в редица 5 младежи и 4 девойки така, че всяка девойка да е 
между двама младежи? 
 
10) Колко са всички четни четирицифрени числа с различни цифри съставени чрез цифрите 0, 1, 3, 6, 7 и 8? 
 
11) Колко трицифрини числа без повторение на цифрите в тях могат да се съставят от цифрите 3, 0, 5, 6 и 8? 
 
12) Колко четирицифрени нечетни числа без повтарящи се в тях цифри можете да съставите от цифрите 0, 1, 
3, 4, 8 и 2? 
 
13) Колко прави могат  да се прекарат през 8 точки, никои три от които не лежат на една права? 
 
14) Колко прави могат да се прекарат през 10 точки, три от които лежат на една права? 
 
15) В колко точки се пресичат 5 прави, които лежат в една равнина, ако никои три прави от тях не минава 
през една точка и две от тях са успоредни? 
 
16) Колко различни пълни менюта могат да се изберат в ресторант, в който се предлагат три вида супи, 
четири вида основно ястие и седем вида десерти? 
 
17) Единадесет съотборници се поздравили чрез ръкостискане за победата си в оспорван турнир. Колко 
ръкостискания са били направени? 
 
18) Колко различни снимки могат да си направят 4 момчета и 5 момичета, след като са решили, че 
момичетата ще застанат прави в редица, а момчетата ще са клекнали пред тях? 
 
19) Колко различни комплекта от един химикал и три молива могат да се съставят от 10 различни молива и 12 
химикала? 
 
20) По колко различни начина могат да седнат 6 човека: 

a) на една пейка;  б) около кръгла маса 
 
21) В състезание участват седем отбора. По колко различни начина тези отбори могат да си разпределят 
първото, второто и тртото място? 
 
22) От хижа А до хижа В има четири различни пътеки, а от хижа В до хижа С – три. По колко различни 
маршрута турист може да стигне от хижа А до хижа С минавайки през хижа В? 
 
23) По колко начина могат да се разпределят шест различни играчки между три деца така, че всяко дете да 
получи по две играчки? 
 
24) Конспект за изпит съдържа 10 въпроса и 15 задачи. От тях се съставят билети, като всеки билет съдържа 
два въпроса и три задачи. Колко различни билета могат да се съставят? 
 
25) Дадени са цифрите 0, 1, 2, 5, и 7. Определете броя онези числа без повтарящи се в тях цифри, които са: 
a) трицифрени;  б) двуцифрени; в) четни трицифрени 
 
26) В един клас има 16 момчета и 14 момичета. Осем билета за театър се разпределят в класа поравно – 4 
билета за момичетата и 4 – за момчетата. Колко различни начина за разпределение на билетите съществуват?   
 
27) Фирма предлага нов модел автомобил с възможности за избор на пет различни цвята, три типа двигател и 
два вида трансмисии. Колко са различните модификации на този модел автомобил? 
 
28) Ученици от един клас изучават десет учебни предмета. Всеки ден имат по шест различни предмета. Колко 
различни програми за един учебен ден могат да се съставят? 
 



29) Колко е броят на диагоналите на изпъкнал: 
a) шестоъгълник;  б) десетоъгълник;  в) стоъгълник? 

 
30) Във финала на състезание по овчарски скок участват осем атлети. По колко начина могат да си 
разпределят златния, сребърния и бронзовия медали? 
 
31) Да се определи в колко точки се пресичат: 

а) 5 прави, никои три от които не минават през една точка и никои две от които не са успоредни; 
б) 7 прави, 3 от които минават през една точка, и никои две от които не са успоредни; 
в) 8 прави, 2 от които са успоредни помежду си, и никои три от които не минават през една точка.  

 
32) По колко различни начина може да се сформира отбор за състезание от клас с 12 момчета и 10 момичета, 
ако в един отбор могат да учатват две момчета и едно момиче или две момичета и едно момче? 
 
33) Дадени са седем точки в една равнина като никои три от тях не лежат на една права. Колко триъгълника 
могат да се образуват от тях? 
 
34) По колко различни начина можем да образуваме танцова двойка от група за състезателни танци, в която 
репетират 10 девойки и 7 младежи? 
 
35) По колко различни начина можем да образуваме четири танцови двойки от група за състезателни танци, в 
която репетират 10 девойки и 7 младежи? 
 
36) Дадени са десет точки в една равнина като три от тях лежат на една права. Колко окръжности минават 
през тях? 
 
Вероятност на случайно събитие 
1. В кутия има 15 червени, 10 сини и 5 бели топки. По случаен начин се изважда една топка. Каква е 
вероятността тази топка да е: 
a) червена; б) синя; в) бяла;  в) да не е синя;   г) да е зелена 
 
2. Дадени са отсечки с дължина 1 см, 4 см, 5 см, 7 см и 8 см. Каква е вероятността случайно избрани три от 
тях да са страни на триъгълник? 
 
3. Ученик има пет СД с песни, които са номерирани от 1 до 5 и по случаен начин ги поставя в кутия. Да се 
намери вероятността: 
a) дискове с номера 1 и 2 да са един до друг и в растящ ред отгоре надолу. 
b) дискове с номера 3 и 5 да са един до друг . 
 
4. На библиотечен рафт са поставени 30 тома от произведенията на Иван Вазов в произволен ред. Да се 
намери вероятността том 3 и том 4 да са един до друг. 
 
5. В кутия има 14 еднакви по форма и размер молива, 6 от които са с твърдост Н, а останалите с твърдост 
НВ. По случаен начин се изваждат 3 молива. Да се намери вероятността: 
a) и трите да са с твърдост Н; 
b) два от тях да с твърдост НВ и един – с Н; 
c) поне два от тях да са с твърдост Н 
 
6. При набиране на телефонен номер ученик забравил последните две цифри, но помнел, че са различни, и 
ги набира по случаен начин. Да се намери вероятността да познае номера още при първото набиране. 
 
7. Компютър по случаен начин изписва на монитора трицифрено число. Каква е вероятността всички цифри 
на това число да са еднакви? 
 
8. В магазин 6% от наличните 50 чаши имат скрит дефект. Да се намери вероятността, ако закупим комплект 
от 6 чаши в този магазин, всичките да са без дефект. 
 
9. В кутия има 7 зелени, 13 червени и 10 бели топки. По случаен начин се изваждат две топки. Каква е 
вероятността измежду тези две топки да няма бяла? 
 



10. В кутия има 10 червени и 5 бели топки. По случаен начин се изваждат три топки. Каква е вероятността 
поне две от тях да са червени? 
11. В партида от 100 детайла 5 са дефектни. Каква е вероятността три случайно избрани детайла да са: 

a) дефектни  б) без дефект 
 

12. Дадени са две кутии с по пет тетрадки във всяка, като в първата кутия те са със синя корица, а във втората 
– със зелена. Тетрадките във всяка от кутиите са номерирани последователно с етикети с цифрите от 1 до 5. 
Ученик по случаен начин взема по една тетрадка от всяка кутия. Да се намери вероятността ученикът да избере 
от кутиите тетрадки: 

a) с еднакви номера  б) с различни номера 
 
13. От 10 математици и 5 физици се съставя комисия от 7 членове. Каква е вероятността комисията да е 
съставена само от математици? 
 
14. Кодът на сейф се състои от три цифри. Крадец имал сведение, че те са различни и една от тях е 6. Каква е 
вероятносттада отвори сейфа още при първия си опит? 
 
15. В урна има 10 жетона номерирани от 1 до 10. От урната се вадят три жетона. Каква е вероятността сборът 
на трите номера да е 10? 
 
16. В кутия има 15 червени и 12 зелени топки. Каква е вероятността три случайно извадени топки да се 
окажат червени? 
 
17. За двадесет ученици от един клас били резервирани всички места от един ред в киносалон. Каква е 
вероятността две приятелки да получат билети за съседни места? 
 
18. Съставени са всички пермутации на буквите а, б, в, г, д, е. Каква е вероятността в случайно избрана 
пермутация всички съгласни букви да са разположени между двете гласни? 
 
19. Съставени са всички четни четирицифрени числа с различни цифри съставени чрез цифрите 0, 1, 3, 6, 7 и 
8. Каква е вероятността първата цифра на случайно избрано число да е 6? 
 
20. Трима приятели участват в турнир с още девет участници. Ако в турнира се присъждат по един златен, 
сребърен и бронзов медал, каква е вероятността двама от приятелите да са със златен и сребърен медал? 
 
21. В партида от сто детайла пет са дефектни. Каква е вероятността три случайно взети от партидата детайла 
да се окажат дефектни? 
 
22. Каква е вероятността наслука избрано число от 1 до 12 да бъде делител на числото 12? 
 
23. При превозването на сто детайла, от които 10 са нестандартни, е загубен еди от стандартните детайли. 
Намерете вероярността случайно взет след превозването детайл да е: 

a) стандартен  б) нестандартен 
 
24. Във всички 10000 билета на една лотария има 2, които печлят 1000 лв, 10 билета с печалба по 100 лв и 100 
билета – по 50 лв. Намерете вероятността участник в лотарията с един билет да спечели 1000 или 100 лв. 
 
25. Хвърлят се едновременно два зара. Каква е вероятността сумата от точките им: 
а) да е 7; б) да е 8; в) да се дели на 4; г) да се дели на 3; д) да е нечетно число; е) да не е по-малка от 10 ? 
 
26. Буквите на думата ЛУЛА са написани на картончета. По случаен начин се избира едно от тях. Каква е 
вероятността на него да: а) е буквата У; б) да е гласна буква; в) да е буква от думата БУРЛЕСКА? 
 
27. Кодът на сейф се състои от пет различни цифри. Каква е вероятността, ако се знае, че те са само нечетни, 
да се отвори се отвори сейфът още при първия опит? 
 
28. От съд, в който има 6 бели, 5 червени и 9 зелени кубчета, се изваждат без да се гледа три наведнъж. Каква 
е вероятността: 
а) те да са с еднакъв цвят;  б) те да са с различен цвят; 
в) само две от тях да са бели;  г) поне две от тях да са бели; 
д) сред тях да няма бели;  е) само едно от тях да е червено 
ж) максимум две от тях да са зелени? 


