
Десетични дроби - 2 

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

 

Къщичката на седемте джуджета била много малка. В 

нея имало само 7 столчета, още толкова легла, една маса, 

една печка и шкафчета, които били с 5 по-малко от броя на 

джуджетата. Колко мебели имало в къщичката? 

столчета = ……………………………………………………… 

легла = …………………………………………………………….. 

……………… = 

………………………………………………………………………………… 

……………… = 

………………………………………………………………………………… 

……………… = 

………………………………………………………………………………… 

общо мебели = 

………………………………………………………………………………… 

Понеже къщата била малка, джуджетата 

решили да спестят пари за нова къща. За нея им 

трябвали 50 жълтици. Всяка година всяко джудже 

спестявало по една жълтица и половина. След 

колко години джуджетата ще съберат пари за нова 

къща? 

1 джудже за 1 година = ………… жълтици 

Снежанка и седемте джуджета 



7 джуджета за 1 година = …………………………… жълтици 

………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………

…… 

Джуджетата били малки, но не и еднакви на ръст. Най-ниското било 

високо 49 см, а всяко следващо по височина било с 3,4 см по-високо от 

предишното. Какъв бил ръстът на третото по височина джудже? А на най-

високото джудже? 

най-ниско джудже 

=………………………………………………………………………… 

второ джудже = 

………………………………………………………………………….… 

трето джудже = 

………………………………………………………………………….… 

най-високо джудже = ………… джудже 

най-високо джудже = най-ниско джудже + ……… . 3,4 = ……… + 

…………… = 

………………………………………………………………………………………………

……… 

Джуджетата си направили за вечеря гъбена чорбица от 0,350 кг гъби. 

По колко гъби ще изяде всяко джудже, ако си разделят чорбицата по равно? 

Запишете отговора в килограми и грамове. 

за всичките ……… джуджета = ………………кг гъби 

1-во 

джудже 

3,4 см 

3,4 см 
3,4 см 3,4 см 

3,4 см 

3,4 см 

3-то 

джудже 

4-то 

джудже 

5-то 

джудже 

2-ро 

джудже 

6-то 

джудже 

7-мо 

джудже 



за едно джудже = 

………………………………………………………………………… 

…………… кг = ………… гр 

Ако всяко джудже дало на Снежанка чорбица, в която имало по 10 гр. 

гъби, кой ще изяде повече гъби – всяко джудже или Снежанка? 

гъби за Снежанка = 

………………………………………………………………………… 

останали гъби за 1 джудже = 

………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…… 

Снежанка също искала да смени копчетата на ризите на джуджетата. 

Колко копчета трябва да зашие, ако всяка риза има по 7 копчета отпред и по 

2 на ръкавите? 

1 риза = ……………………………………… копчета 

…… ризи = ……………………………………… копчета 

 

 


