
Математическа приказка 

Един необикновен ден 

 

Някога много, много отдавна на 

планетата Число си живеели задружно 

цифрите от 0 до 9, десетичната запетая 

и математическите действия. Ходели на 

училище заедно, пишели си домашните, 

разхождали се и много се забавлявали. 

В един дъждовен ден Двойката, Десетичната запетая, Единицата и 

Петицата се прибирали заедно от училище.  Започнало силно да вали, 

извила се буря, светкавици разкъсвали 

небето и цифрите страшно се 

изплашили. Хванали се за ръце и 

решили да се скрият под едно дърво. В 

този момент светкавица озарила небето, 

криещите се приятели затворили очи от 

страх. Когато бурята отминала и те 

отворили очи, що да видят?!  

Те се били превърнали в едно число – 5,21. 

 

- Какво се случи с нас? – попитала Петицата. 

   Двойката отговорила: 

- Не зная. Защо сме заедно? 

- Заедно ние сме образували десетична дроб. Вече името ни е Пет 

цяло  двадесет и една стотни – отговорила десетичната запетая.  

   Тръгнала си новата дроб към вкъщи. Вървейки покрай една полянка  

видела умножението да си играе. Доиграло ѝ се и на нея! 

- Здравей, Умножение! – поздравила тя – Искаш ли да си поиграем 

заедно? 

- Не мога да играя с теб, защото си твърде малка – отговорило 

Умножението. 

   Натъжила се тя и на Умножението му дожаляло. Попитало : 

- Искаш ли да ти помогна да станеш по-голяма дроб? 

- Но как?????? – попитала тя. 



- Аз съм действие умножение ще извикаме Тройката и заедно ще те 

направим три пъти по-голяма дроб. 

- Но как??? – недоумявала тя. 

   Тогава Умножението ѝ обяснило: 

- Десетична дроб умножаваме с естествено число 

както умножаваме естествени числа, само че в 

произведението от дясно наляво отделяме с десетичната 

запетая толкова знака, колкото знака има в дробната част на 

десетичната дроб. 

   Зарадвала се десетичната дроб, защото като порасне ще 

може да играе с Умножението. Извикали Тройката. 

Извършили умножението и малката дроб се превърнала в три пъти по-

голяма – 15,63. 

   Решили да си поиграят на криеница, след това на гоненица, на народна 

топка, след нея на футбол и баскетбол. И така, улисани в игри, не усетили 

кога започнало да се смрачава. По едно време Тройката казала: 

- Приятели, стана късно, а ние още играем! Хайде, да се прибираме, 

защото вкъщи ще се притесняват за нас.  

   Тръгнали всички по пътечката за вкъщи и преди да се стъмни успели да 

се приберат. Щастливи и развълнувани от преживяванията през деня, те 

дълго разказвали на родителите си за случилото се. 

   Дошло време за вечеря и за сън. Уморена, но доволна новата десетична 

дроб си легнала. Затворила очи и засънувала … 
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