
Диаграми 

1. На диаграмата е дадена средната месечна температура на връх Ботев, измеренав градуси по 

Целзий 

 

а) Колко градуса е разликата в температурите между най-студения и най-топлиямесец? 

б) Каква е средната температура презпървото полугодие? 

в) Каква е средната температура презвторото тримесечие на годината? 

2. Кристиан е личен лекар. На диаграматае дадено разпределението на пациентитему по 

възрастови групи. Намерете: 

а) броя на лицата, записани при Кристиан, на възраст от 18 до 65 години; 

б) колко процента от лицата са на възрастот 0 до 18 години; 

в) вероятността произволно избрано лице да е над 65 години. 

 

3. В сервиз за един ден са сменени 200 гуми. На диаграмата е показано тяхноторазпределение 

според вида им. Намерете: 

а) колко 16-цолови гуми са сменени; 

б) колко процента от сменените гуми са14-цолови; 

в) вероятността произволно избрана гумада е 17-цолова. 

 

4. Дадена е сравнителна диаграма на резултатите от пробен изпит по математика заученици от 

6. клас. 



   

а) Намерете отношението на броя на момичетата към броя на момчетата, коитоса се 

явили на изпита. 

б) Колко е средният успех на момичетата? 

в) Намерете броя на учениците, които саполучили оценка, по-висока от ,добър”. 

5. Дадена е сравнителна диаграма за успехана четирима студенти от първи курс, специалност 

„Икономика на транспорта”. 

а) Колко е средният успех на студентитепо „Статистика”? 

б) Колко е средният успех на Асен? 

в) Колко е общият среден успех на студентите? 

 

6. На пробен изпит по математика се явили300 ученици от 6 клас. На кръговата диаграма е 

представено разпределението наполучените от тях оценки. Отношениетона броя на 

момичетата към броя на момчетата, получили оценка „отличен“, е 7 : 5. 

 

а) Колко ученици са получили оценка,по-висока от „добър“? 

б) Колко момичета са получили оценка„отличен“? 



в) Колко е средният успех от изпита? 

7. На кръговата диаграма е представеноразпределението на оценките, полученина пробен 

изпит по математика. Броятна учениците, които са получили оценка„среден“, е с 20 по-

малко от броя на учениците с оценка „добър“. Отношениетона броя на момичетата към 

броя на момчетата, получили оценка „отличен“, е 2:3. 

 

а) Колко ученици общо са се явили напробния изпит? 

б) Колко момчета са получили оценка„отличен“? 

в) Колко е средният успех от изпита? 

 

Задачи от движение 

1. Разстоянието между градовете А и В е 352 km. От А за В в 8 часа тръгва лека кола и се 

движи със скорост 80 km/h, а в същото време от В за А тръгва джип, скоростта на който е с 

16 km/h по-висока от тази на колата. Намерете в колко часа двете коли ще се срещнат. 

2. Разстоянието между две селища А и В е 130 km. От А за В тръгнала лека кола, която се 

движила със скорост 70 km/h, а един час по-късно от В за А потеглил камион, чиято скорост 

била 
5

7
 от тази на колата. Намерете: 

а) след колко време леката кола и камионът са се срещнали; 

б) какъв път е изминало всяко от превозните средства до срещата. 

3. Разстоянието между селищата А и В е 212,50 km. От А за В пътува лека кола със скорост 80 

km/h, а 1 час по-рано от В за А потегля камион, чиято скорост е 50 km/h. Намерете: 

а) времето на леката кола и камиона до срещата им; 

б) пътя на леката кола и камиона до срещата им. 

4. Разстоянието между градовете А и В е 300 km. В едно и също време от А и В един срещу 

друг тръгват камион и лека кола и се срещат след 2 часа. Намерете скоростите на леката 

кола и на камиона, ако скоростта на колата е с 30 km/h по-висока от тази на камиона. 

5. Двама велосипедисти тръгнали от две селища едновременно един срещу друг. Първият се 

движил със скорост 15km/h, а скоростта на втория била с 10% по-висока от тази на първия. 

При срещата им се оказало, че единият от тях е изминал 7 km повече от другия. Намерете: 

а) разстоянието между двете селища; 

б) колко време са се движили велосипедистите до срещата и колко път е изминал всеки 

от тях. 

6. От една гара тръгнали едновременно в противоположни посоки два влака, които се 

движили със скорости 80 km/h и70 km/h. След колко време пътят, изминатобщо от двата 

влака, ще бъде 180 km? 



 

 


