
Пропорции  

1. В една чаша има 220 mL капучино, което се състои от 60 mL кафе и останалата част е 

мляко. В какво отношение са млякото и кафето в тази чаша? 

отг. Мляко: кафе = 8:3 

2.  В нашата градина са цъфнали само жълти и червени лалета. Червените са 12, а 

отношението на жълтите и червените лалета е 7 към 4. Намерете общия брой лалета в 

нашата градина. 

отг. 33 лалета 

3. Отношението на шоколадови и ментови бонбони в една купа е 12 към 5. Ако броят на 

ментовите бонбони е 35, с колко шоколадовите са повече от ментовите? 

отг. 49 бонбона 

4. В училище за танцово изкуство отношението на броя на момичетата и броя на момчетата е 

2:1. Момчетата са 42. Колко са всички ученици в училището? 

отг. 126 ученици в училището 

5. Четири еднакви буркана събират 4 kg 800 g мед. В колко такива буркана ще се съберат 9 

kg мед? 

отг. 8 буркана 

6. Когато баба Дора прави компот, тя слага на всеки килограм плод по 325 g захар.  

а) Колко захар е необходима на баба Дора, ако има 12 kg плодове за да направи компот? 

отг. 3,9 kg захар 

Б) Колко килограма плодове трябва да купи баба Дора, ако иска да използва 6,5 kg захар, 

за да направи компот? 

отг. 20 kg плодове 

7. Отношението на броя на учениците от 6а клас, участвали на общински кръг на 

олимпиадата по математика, и броя на всички ученици от този клас, е 1:3. Ако знаете, че 

от 6а клас са участвали 9 души, намерете броя на учениците от класа, неучаствали в 

олимпиадата. 

отг. 27 ученици в класа 

8. В една сплав от злато и сребро отношението между масите им е 4:7. Колко грама злато 

има в бижу, изработено от тази сплав, ако среброто в него е 2,8 g? 

отг. 1,6 g злато 

9. Тегловното отношение между захарта и водата в чаша чай е 3:22, като захарта е 24 g. 

Колко грама е водата? 

отг. 176 вода 



10. Статуя, тежаща 1,2t е направена от бронз, в който медта и калаят са в тегловно отношение 

23:7. Колко килограма калай има в статуята? 

отг. 2800 кг калай 

11. Автомобил изминава 120 km за 2 h. Колко километра ще измине автомобилът за 4 h, ако не 

променя скоростта си? А за 5 h? За 13 h? 

отг. 240km; 300km; 780km 

12. Три тетрадки струват 1 лв. 50 ст. Колко струват 7 такива тетрадки? А 11 такива тетрадки? 

отг. 3,50лв; 5,50лв 

13. Пет литра течност тежат 4 kg. Колко литра от същата течност тежат 72 kg? 

отг. 90 литра 

14. Кирчо разглежда картата на родния си град на дисплея на таблета си. Когато мащабът е 

1:25 000, разстоянието от училището до дома му, измерено на дисплея, е 3 cm. Колко е 

действителното разстояние? Колко сантиметра ще е същото разстояние на дисплея, когато 

Кирчо смени мащаба на 1:50 000? А при мащаб 1:12 500? 

отг. 750 m; 1,5 cm; 6 cm 

15. Майката на Юлето решила да прави баница и купила половин килограм сирене за 6 лв. 50 

ст. Тъй като сиренето не стигнало, тя изпратила Юлето да купи още 200 g от това сирене. 

Колко пари ще са необходими на Юлето за покупката? Колко струва 1 kg от същото 

сирене? 

отг. 2,60 лв; 13 лв 

16. Периметърът на триъгълник е 78 cm, а страните му се отнасят както 3:4:6. Намерете 

дължините на страните на този триъгълник. 

отг. 18 cm; 24 cm; 36 cm 

17. Страните на правоъгълен триъгълник се отнасят както 5:12:13. Намерете лицето му, ако: 

а) по-големият катет е 36 cm;         отг. 270 

б) хипотенузата е 65 cm;         отг. 750 

в) периметърът на триъгълника е 210 cm;       отг. 1470 

г) разликата между дължините на двата катета е 56 cm.     отг. 1920 

18. Страните на един триъгълник се отнасят както 5:7:9. Намерете периметъра му, ако: 

а) най-малката страна е 45 cm;        отг. 189 

б) средната по дължина страна е 49 cm;       отг. 147 

в) най-голямата страна е 81 cm;        отг. 189 

г) най-голямата страна е с 16 cm по-дълга от най-малката.     отг. 84 



19. Страните на един правоъгълен триъгълник се отнасят както 3:4:5. Намерете лицето му, ако: 

а) по-малкият катет е 12 cm;         отг. 96 

б) хипотенузата е 30 cm;         отг. 126 

в) периметърът е 84 cm;         отг. 294 

г) единият катет е с 8 cm по-голям от другия.      отг. 384 

20. Страните на един четириъгълник се отнасят както 3:4:5:6. Намерете периметъра му, ако: 

а) най-малката страна е 12 cm;        отг. 72 

б) най-голямата страна е 42 cm;        отг. 384 

в) най-голямата страна е с 15 cm по-дълга от най-малката;    отг. 90 

г) сборът от дължините на най-малката и най-голямата страна е 72 cm.   отг. 144 

21. Разстоянието между два града е 245 km. Намерете разстоянието (в cm) между тези градове 

на географска карта с мащаб 1:10 000 000. 

отг. 2,45 cm 

22. На географска карта с мащаб 1:1 000 000 разстоянието между градовете А и В е 3,2 cm. 

Намерете действителното разстояние между двата града в километри. 

отг. 32 km 


