
Умножение и деление със 7 

Име…………………………………………………………………….                      Дата   30.03 

1зад. Пресметнете: 

3.7=    2.7 – 6 =   4.7 + 5 = 

5.7=    …………………..   …………………. 

9.7=    …………………..   …………………. 

1.7= 

6.7= 

10.7= 

 

2зад.Сравнете:  

7.5……5.7  3.7…….3.6  7.10……10.7  1.7….1.10   

5.7+7…..6.7  10.7 – 7…..9.7 

 

3зад. Учениците от втори клас се подредили в 3 редици по 7 деца. Дванадесет от тях са 

момчета. Колко са момичетата от този клас? 

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

 

4зад.  

делимо    14    27     42    56     35  

делител      7       7      6      7     7       1 

частно       3      1       9       7      7 

 

5зад.30 + 7:7=  (27+8) : 7 =  50 – 14:7 =  (28:7) . 3 = 

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

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

 

6зад. В един топ имало 56 метра плат. След като продали 21 м, останалият плат бил закупен 

от едно училище. Разпределили го за 7 пердета поравно. Колко метра плат са употребени за 

едно перде? 

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

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

 

7зад. Вили чете книга от 56 страници. Всеки ден прочита по 7 страници. За колко дни ще 

прочете книгата? 

  ………………………………………………………………………………………… 

 

8зад. Пресметнете: 

         14:7=  28:7=  35:7=  49:7=  21:7= 

          7:7=  42:7=  56:7=  70:7=  63:7= 

 

9зад. Роси, майка и и баба и са съответно на 7, 35 и 63 години. 

А) Колко пъти Роси е по-малка от баба си? 

……………………………………………………………………….  

Б) С колко години бабата е по-голяма от майката на Роси? 

……………………………………………………………………… 



   

 

                                                                      31.03. 

 

               Работна тетрадка 3   -  стр.19 

 

 

 

 

                                           01.04. 

 

                Работна тетрадка 3   -    стр. 20 

 

 

Работен лист                  02.04 
 

Име…………………………………………………………………………. 

 

 

1зад. Разпредели 42 лева: 

А) на 7 деца поравно. Колко лева ще получи всяко дете?................................. 

Б) по 7 лева на всяко дете. Колко деца ще получат пари?................................ 

 

 

2 зад. Пресметни: 

(56:7).4=…………………………………………………..  (56:7):4=……………………………………………… 

(30:5).7=…………………………………………………..  42:(3.2)=…………………………………………….. 

 

Х.7=21   7.х=70   х.7=90 – 27  48+8=х.7 

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

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

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



 

 

3зад. В жилищен блок има 38 апартамента. От първия до седмия етаж има по 5 

апартамента. Колко са апартаментите на последния – осми етаж? 

 

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

 

 

4зад. Мина  чете книга, която има 70 страници. Седем дни чела по 7 страници. Колко 

страници и остават да прочете? 

 

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

 

 

5зад.Фигура с равни по дължина страни има обиколка 21м .Дължината на страната на 

фигурата е 7м. Каква е фигурата? 

 

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

 

 

6зад.Запиши с числов израз: 

А) Към частното на числата 42 и 7 прибави числото 8. 

 

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

 

 

 

 

Б) Умножи числото 7 с разликата на числата 46 и 39. 

 

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

 

7зад. Ако дължината на правоъгълник е 13см, а широчината му е с 6см по-къса, колко 

сантиметра е обиколката му? 

 

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

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

 

8зад. С кой месец започва годината?........................................... 

 

          Кой е седмият месец на годината?........................................ 

 

 

 

 



Математика ИУЧ                              03.04 

Име………………………………………………………….. 

1зад. Пресметнете: 

71 – 8.6 =……………………………………………………… (7 + 29) : 6 =………………………………………………………… 

30 + 30 : 6 =………………………………………………….. (27 – 9 ) : 6 =……………………………………………………….. 

35 + 8.7=………………………………………………………. (63 – 28) : 7 =………………………………………………………. 

 

2 зад. Запишете с числови изрази и решете: 

А) Умаляемото е числото, което е 7 пъти по-голямо от 4, а умалителят е 9. Колко е разликата? 

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

Б) Произведението на числата 6 и 7 намали с 6. 

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

В) Умаляемото е  71, а умалителят е произведението на 6 и 7. Колко е разликата? 

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

 

3зад. Стоян е на 7години. Баща му е 5 пъти по-голям от него, а майка му е със 7 години по-

млада от бащата. Колко пъти майката на Стоян е по-голяма от него? 

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

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

 

4зад. На паркинг има 21 сиви автомобила и 7 пъти по-малко червени автомобила.Колко са 

всички коли на паркинга? С колко сивите са повече от червените? 

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

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

 

5зад. Пътешественици пътували 28 дни по суша и 4 пъти по-малко време по море. Колко 

седмици са пътували по суша и море? 

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

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

 

6зад. Обиколката на равнобедрен триъгълник е 7 дм. Бедрото на триъгълника е 28 см. 

Колко см е основата? 

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

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

 

7зад. Да поиграем: 

Решете изразите и попълнете буквите под резултатите, за да получите думата: 

32 18 45 18 21 36 28 27 

        

 

Запишете думата……………………………………………………………………………………………………. 

9.3=…………Я   9.2=……….А  4.7=………..И 

6.6=…………Ц   8.4=……….В 

7.3=………….Н   9.5=…………К 


