
Подготовка за класна работа №1 

 

1. Намерете нормалния вид, коефициента и степента на едночлените: 

а) A = 2x33x2;   б) B = −3x2y5xy3;   в) C = (−2ax)33y4z. 

2. Извършете действията: 

 
3. В лявата колона на бланката за отговори е написана буквата на уравнението. Срещу 

нея, в дясната колона, запишете номера на еквивалентното му уравнение. 

 
4. Решете уравненията: 

 

 



 
5. От град А за град В пътувал моторист със скорост 48 km/h. Един час след него по 

същия път тръгнал автомобил, който се движил със скорост 72 km/h. Намерете на какво 

разстояние от А автомобилът е настигнал моториста. 

2. От хижа А тръгнал турист, който се движил със скорост 2,5 km/h. 1 h по-късно по 

същия път след него тръгнал друг турист, чиято скорост била 4 km/h. Намерете колко 

часа след тръгването си вторият турист е настигнал първия. 

6. Пътник, пътуващ с влак от София за Кюстендил, разстоянието между които е 90 km, 

престоял на гарата в Кюстендил 20 min и се върнал в София със същия влак. На гарата 

в София установил, че пътуването и престоят са му отнели общo 3 h 40 min. Намерете 

скоростта на влака. 

7. В 8 h покрай полицейски пост на пътя минал камион със скорост 36 km/h. В 

10h40min в същата посока минала кола, която се движела със скорост 60 km/h. В колко 

часа и на какво разстояние от поста колата ще настигне камиона? 

8. Моторна лодка изминава разстоянието между пристанищата А и В на една река и се 

връща обратно за 5
1

2
h. Намерете разстоянието между двете пристанища, ако скоростта 

на лодката в спокойна вода е 16,5 km/h, а скоростта на течението е 1,5 km/h. 

9. Група туристи искат да направят разходка с моторна лодка по река, която тече със 

скорост 3 km/h. Скоростта на лодката в спокойна вода е 30 km/h. На какво най-голямо 

разстояние могат да се отдалечат туристите с лодката, ако трябва да се върнат след 2 h 

на мястото, от което са тръгнали? 

10. Моторна лодка изминала разстоянието между две пристанища по течението на река 

за 4 h, а на връщане срещу течението за 5 h. Да се намери разстоянието между 

пристанищата, ако скоростта на течението на реката е 2 km/h. 


