
Десетични дроби 

Име................................................................ Клас ...........№.. 

 

 

Имало едно време един мелничар, който имал трима сина. Най-

големият бил на 45 години. Вторият брат бил с пет години по-млад, а най-

малкият – 2,5 пъти по-млад от втория брат. На колко години бил най-

малкият брат? 

най-голям брат – 

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

втори брат – 

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

най-малък брат – 

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

Когато бащата умрял, оставил на най-големия си син 

мелницата. Каква е обиколката на мелницата, ако тя има шест 

стени и всяка е с дължина 3,5 метра? 

Р = брой стени . дължина = .......................................................… 

Вторият син получил магарето, което ядяло по 2,75 кг сено 

на ден. В мелницата имало 20,500 кг сено. Ще стигне ли храната на магарето 

за 8 дни? 

Котаракът в чизми 



храна за 1 ден – 

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

храна за 8 дни –

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

………………………………………………………………………………………. 

За най-малкия син останала котката, която веднага 

поискала да й купи шапка с перо, ботуши и шпага. Колко е 

платил най-малкият син, ако шапката струва 9,80 лв., 

ботушите – 5,2 пъти повече от шапката, а шпагата – с 4,25 лв. 

по-малко от шапката? 

шапка – …………………………………………………………… 

ботуши – …………………………………………………………………………………… 

шпага– ……………………………………………………………………………………… 

общо – ……………………………………………………………………………………… 

Зарадвала се котката, обула ботушите и се 

превърнала в Котарака в чизми. Той посетил 8 пъти 

царския дворец и всеки път носел като подарък за 

царя по 2 заека и 2,4 литра червено вино от своя 

господар маркиз дьо Карабас. Колко зайци и колко 

вино е занесъл Котаракът в чизми в двореца?  

зайци– .....................................................................…………………………………… 

вино – ......................................................................…………………………………… 

По своя път Котаракът в чизми карал всеки, когото срещне, да отговаря, 

че земите и животните принадлежат на маркиз дьо Карабас. Котаракът 

срещнал 6 косачи, 3 пъти повече жетвари от косачите и 3 пъти по-малко 

градинари от косачите. С колко хора общо е говорил Котаракът в чизми? 

косачи – ....................................................................………………………………… 



жетвари – ..................................................................………………………………… 

градинари – ...............................................................………………………………… 

общо хора – ...............................................................………………………………… 

Котаракът в чизми победил магьосника, като го накарал 

да се превърне в мишка, сграбчил го и го изял. Колко пъти по-

голям противник е победил, ако магьосникът бил висок 27,9 

дм, а котаракът – 62 см? 

магьосник – …………… дм. = ……………… см.  

котарак – …………… см. = ……………… дм. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


