
ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА III КЛАС 

ОБЩИНСКИ КРЪГ 

 

 
Задача 1: Изплашеният заек 

Открий изплашения заек – част 1: 

Всяка стрелка е един ход (стъпка на следваща плочка) в посоката, която сочи. 

1.1. Изпълни следния алгоритъм върху поставената карта на горската поляна, за да 

откриеш къде се е скрил изплашеният заек. За начало тръгни на червената плочка. 

Алгоритъм: 

 

1.2. Отбележи през кои горски площи премина и ги номерирай според 

последователността, в която стъпи на тях. 

 

1.3. Запиши със стрелки алгоритъм за най-кратък път до изплашения заек. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 



Открий изплашения заек – част 2: 

Сега ще трябва да изведеш заека от поляната. Премини към задача 4. 

1.4. Трябва да заведеш уплашения заек до синята плочка. Запиши алгоритъма на своето 

движение по плочките, като не забравяш, че всяка стрелка е един ход (стъпка на 

следваща плочка) в посоката, която сочи. 

Условия: 

а) Не стъпвай на плочки с мечка. 

б) Събирай жълъди, дренки и гъби по пътя си, като стъпваш на техните плочки. 

Целта е да събереш колкото се може повече от тях. 

 

1.5. Запиши колко жълъди, дренки и гъби събра? 

Жълъди .............. Дренки .............. Гъби .............. 

 

 

  



Задача 2: Стаята на тайните  

Попаднал си в стая на тайните. Вратата е заключена и за да излезеш, трябва да минеш 

през показания лабиринт. След като събереш четирите ключета и излезеш от стаята, ще 

намериш кодирана скоропоговорка. 

ВНИМАНИЕ! Верният път минава през квадратчетата, в които числата се делят на 7 и през 

логическа задача. По пътя трябва да събереш четирите ключета, които са разпръснати в 

стаята. За целта трябва да решиш логическите задачи, до които пътят сам ще те отведе и 

са отбелязани със знак ۩. 

Опиши алгоритъм за решаване на лабиринта, като използваш стрелките: ←, ↑, →, ↓. 

 

 

 

2.1. В редица са разположени 8 камъчета на разстояние 2 см. едно от друго, а в друга 

редица – 15 камъчета на разстояние 1 см. едно от друго. Коя редица е по-дълга? 

2.2. Какъв ще е резултатът от изпълнението на следния танц: 

 Вдигни дясна ръка 

 Ако е възможно, вдигни ръка, която е надолу и спусни другата ръка. 

 Ако лявате ръка е вдигната, вдигни десния крак (и ако е необходимо, постави левия 

крак на пода) 



 Ако един от краката не е на пода, спусни го на пода и повдигни другия крак. 

Нарисувай резултата, гледан откъм гърба. Използвай това основно човече за пример. 

2.3. Необходимо ни е да измериш точно 15 минути, но разполагаме с два 

пясъчни часовника, единият (часовник А) от които измерва 11 мин., а другият 

(часовник Б) - 7 мин. Как ще постъпим? Опиши решението. 

2.4. Разшифровай четирицифрената комбинация на катинара, ако е известно, че: 

А) третата цифра е с 3 по-голяма от първата; 

Б) втората е с 2 по-голяма от четвъртата; 

В) сумата от всички цифри е 17; 

Г) втората цифра е 3. 

Опиши решението. 

 

Браво, ти достигна финала! Ето и скоропоговорката! 

Какъв е сборът на всички числа, които са включени в тази скоропоговорка? 

„Едно, две, три и четири. 

Половината на двадесет и четири. 

Двадесет и четири и двадесет и пет. 

Седем, осем, девет и пет.“ 

 

Задача 3: Задави се Петльо  

Задавил се Петлю с бобено зърно. Кокошката тича вода да намери... 

...Смилил се ковачът. Дал ѝ коса остра. Кокошката хуква право при косача. Дава му 

косата и грабва сеното. Па оттам се дръпва, при кравата тича и млекцето взима. С 

млякото отива право сред гората. Гората й дава птиче сладкопойче. После от 

липата листец получава. С листеца се втурва право на реката. Чак тогаз реката ѝ 

дава водица. Тича тя с водица Петля да свестява. А Петльо примира с проточена шия. 

Тя вода му дала. От смърт го спасила. Петльо криле плеснал. Запял: „Ку-ку-ри-гу-у!“. 

 



 

3.1. Прочети откъса от приказката „Задави се Петльо“. Използвай блоковете за движение 

←, ↑, →, ↓ и начертай пътя, по който е минала кокошката, за да донесе вода на Петльо и 

да го спаси. 

 

3.2. Определи позицията на: 

А) листото ............................... 

Б) славея ............................... 

Открий и запиши кой се намира на позиция: 

А) C5 ....................................... 

Б) D1 ……….............................. 

 

3.3. Запиши думите, като откриеш буквите по зададените позиции. Подреди ги и открий 

поуката от приказката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A1, B2, C3, D4, E3, D2, C1,   

2. A4 

3. A3, B3, C2, E2, E1 

4. A2, D2,  

5. A1, B1, D3, A3, E1, A4, E1 

 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………. 

5. ………………………………………. 

Запиши поуката …………………………………. 

………………………………………........................ 

…………………………….......................…………. 

 



 

 

Задача 4: Съкровището на пиратите  

Преди много години пирати заровили съкровище. Решили да оставят капани, за да не 

могат да го намерят случайно минаващи хора. Един от тях направил карта, на която 

означил капаните, трудностите и помощта за откриването му. Тази карта виждате на 

изображението. 

 
 

 Капаните и трудностите са следните:  
- мина – ако настъпиш мина, загиваш и не можеш да продължиш!  

- голяма опасност - загиваш, ако минеш през нея!  

- трябва да изчакаш една секунда, преди да продължиш следващата си стъпка.  

- загадка, която трябва да решиш и губиш две секунди. 

 

 Помощ:  
- всевиждащо око, с него печелиш една секунда.  

 

Трябва да се придвижиш от „Старт“ (югозападен ъгъл) и да стигнеш до „Съкровище“ на 

лабиринта в горния десен ъгъл (североизточен). Всяка стъпка без трудности и помощ е 

с продължителност 2 секунди. Възможните пътища са няколко. 

 

 

  



4.1. Начертай и опиши в листа за отговори пътя, който си открил, използвайки следните 

символи: 

4.2. Начертай и опиши в листа за отговори най-бързия път, който си открил! Пресметни 

за колко секунди ще стигнеш до изхода и го опиши. Внимание: ако си минал през , не 

забравяй да извадиш секундите, които си спечелил; ако си минал през или , не 

забравяй да прибавиш секундите. Внимавай колко пъти се е случило!  

4.3. След като стигнеш до съкровището, ще намериш скрито послание. То е кодирано в 

следната таблица: 

 

Отново можеш да се движиш само в тези посоки!  



Открий го и опиши в листа за отговори как си се движил при откриването му! 

 

Задача 5: Стъпка по стъпка  

5.1. Открий сричките от надписа КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ: 

КОМ Е ПРЕ БЪР РА 

ПО ПЮ ПЛИ ЛИ ЗА 

НЕН НИ ТА ТА РИ 
ТИ ТЪР НО НА НЕ 

ИС ТО ПРО ДЕ БА 
ТИН СКО МО МЯ ИР 

 

5.2. Използвай стрелките    за да опишеш стъпките, които са необходими, 

за да се покажат, като започнеш от горния ляв ъгъл:

          
          

 



Задача 6: Време за обяд 

6.1. Разгледай платното. Като знаеш, че всяко квадратче е 1 стъпка и животните тръгват от 

червено квадратче и стигат до жълто квадратче, то опиши алгоритъм, по който всяко от 

животните ще може да достигне до любимата си храна. Животните трябва да  заобиколят 

дърветата, без да ги допират. Опиши пътя на животните, като използваш цифри, за да 

опишеш броя на стъпките и посочените по-долу стрелки за техните движения: 

↶ завъртане на място наляво 

↷ завъртане на място надясно 

↑ напред 

↓ назад  

Пример: 1 ↶, 14 ↑.... 

6.2. Ако намериш няколко възможни пътища, то посочи кой от тях е най-кратък и 

преминавайки по него героят най-бързо ще достигне до храната си. 

 

 

Мечо: .......................................................................................................................................... 

Зайо:  .......................................................................................................................................... 

Ежко:  .......................................................................................................................................... 

Мънки: ........................................................................................................................................ 



6.3. Нека всяко завъртане отнема 1  животинска секунда, а стъпка напред или назад по 2 

такива секунди. Посочи кой от героите за най кратко време ще намери храната си, 

преминавайки по най-късия път. 

 


