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  УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТО СЪСТЕЗАНИЕ „ВСЕЗНАЙКО”  
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС 

 

22.04.2017 г. 

 

ТЕМА – І клас 

Име на ученика…………………………………………………………….клас……….. 

Училище…………………………………………………….. гр./с……………………… 

         М.     Р. К.        Общо 

  

 

   

 

1. Начертай пътечката между 

гъбите, като се ръководиш по 

кода вляво. А сега можеш ли 

да преброиш колко 

пшенични зрънца ще сложи в 

торбата си мравката, ако се 

движи по тази пътечка? 

                  

          Отг.:.............................. 

 

2. Язовецът има два десни и два леви крака, два предни и два задни крака. 

Колко са краката на язовеца?                                   

                                                                              Отг.:.............................. 

 

3. Градинар засадил в парка  

5 брези, 5 липи, 5 рози и 5 люляка. 

 Колко дървета общо е засадил  

 градинарят? 

                  Отг.:................................. 

 

4. Пет лева днес ми даде татко. 

         Сок и пица взех за три.  

                               Върнах и един на Владко.  

                       Колко имам за компютърни игри? 

                  

Отг.:.............................. 

                            

5. Пресметни и постави знаци  ˃˭˂   

 

-         - -                           
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6. Мечо Пух носел на Прасчо гърненце, в което 

имало 12 лъжички мед. След като Пух отворил 

гърненцето  да погледне меда, в него останали `2 

лъжички по-малко. 

 Когато Пух помирисал меда, той намалял с още 3 

лъжици. 

      А щом го опитал, за да провери дали не се е развалил, 

то в гърненцето не останало нищо.  

Колко лъжички мед е похапнал Пух,  докато проверявал дали   не е развален?   

                                                  

                                                                                Отг....................................... 

 

7. Дорисувай липсващите точки в доминото. 

 

 

8. В един клас има 

18 ученика. От 

тях 9 ще 

летуват на море, 

а на планина- с 

4 по- малко. 

Колко ученика няма да летуват нито на море, 

нито на планина?        а) 14    б) 9    в) 5      г) 4 

 

9. В някои от думите на 

изречението Петелът пропя 

сутринта към пет часа и събуди 

тримата глупаци  има скрити 

числа.  

Сборът на тези числа е:  

а) 5       б) 10        в) 13          г) 16 

10.  Разхвърляните моливи трябва да се извадят един 

по един така, че да не се размърдат оставащите под 

тях. Препиши буквите от моливите  в тази 

последователност,  в която ще изваждаш  всеки 

молив. 

………………………………………………………….. 
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11.  В равенствата под гъбката и цветето са скрити числа. На колко е равен 

техният сбор?                        

 

+          = ……………….                      

             

                                        

12.  Доктор Охболи предписал 

на Хипопотамчо таблетки, които  

трябвало да приема всеки ден. 

                               Таблетките били 3. След колко  

                                дни Хипопотамчо оздравял? 

                                 

                                Отг. ……………………………………………….. 

 

                                                                                            

13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В магазин имало пет различни 

пакета с бонбони. Петьо и Ани си 

купили общо четири пакета, като 

всеки от двамата купил толкова на 

брой бонбони, колкото и другият.  

Кой пакет с бонбони е останал в 

магазина? 

Отг. …………………………………..  

 

14.  Мечо Пух е объркал етикетите за своите 

гърненца с лакомства и надписът на всяко от 

тях е грешен. Напиши правилните надписи за 

всяко гърненце. 

Гърненце 1 - ……………………….. 

Гъртенце 2 - ………………………... 

Гърненце 3 - ………………………… 

 

15. Задачата на Всезнайко: Фермер имал 15 кокошки и няколко заека. 

Когато фермерът продал 7 кокошки и 5 заека, то кокошките останали с 4 

повече от зайците. Колко заека е имал фермерът преди продажбата? 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

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

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

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

1 
2 3 4 

5 

5 бонбона 
6 бонбона 

7 бонбона 
8 бонбона 

9 бонбона 

мед 
сладко 

мед 

или 

конфитюр 
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16.  Какво правят всички хора на Земята едновременно? 

а) работят            б) спят             в) обядват            г) стават по-възрастни 

 

17.  Ирина е майка на Петя, а Ани е дъщеря на Петя. 

 

 Каква е Ани на Ирина? ........................ 

 Каква  е Ирина  на Ани? ........................ 

  Каква е Петя на Ани? ……………….. 

18. Ако денят е 28 февруари, то какво ще правят 

хората на следващия ден? 

а) ще боядисват яйца за Великден 

б) ще украсяват коледната елха 

в) ще връзват мартенички 

г) ще правят сурвачки 

 

19. Подреди картинките в правилната 

последователност от дневния режим на 

първокласника и ще научиш неговото 

име.Запиши го тук  …………………… 

 

20.  Светльо вдругиден заминава на екскурзия. В 

кой ден от седмицата ще тръгне, ако знаеш, че 

вчера беше петък?  …………………………… 

 

21.  Оцвети буквата с 

есенния плод.  

 

 

                                                                                                     
 

22. Открий излишната дума. 

а) корен                б) стъбло              в) листа               г) пън  

 

23.  В кой от плодовете има костилка? 

а) ябълка         б) праскова          в) орех             г) круша 

 

24.  Хем живее във гората, хем гора му на главата. Кое е това животно?       

В коя от групите ще го запишеш? Разпредели и останалите животни. 

               ДОМАШНИ                                                     ДИВИ 

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

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

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

(овца, глиган, петел, пеликан, магаре) 
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25.  Кой с какво се 

храни? Свържи. 

 

 

 

 

26.  Кой с какъв инструмент или уред работи? До цифрата запиши   

съответната буква. 

 

 

 

         

            

           

            

                                                                          
 

  
 

 

27.  Над картинката напиши названието на растението, а под нея – названието 

на неговия плод. 

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

 

 

 

  

 

 

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

 

Представител на коя група растения липсва? Запиши тук …………………….... 

 

28.  В гората си открил диви ягоди. Какво ще направиш? 

а) Ще обереш само узрелите. 

б) Ще ги изскубнеш с корените, за да ги засадиш у дома.. 

в) Ще откъснеш само клонките с най-много ягоди. 

г) Няма да ги докоснеш, защото може да са отровни. 

 

 



1 клас 

 6 

29. Прочети съветите. До всяка картинка запиши за кое бедствие се отнасят.  

(земетресение, наводнение, гръмотевична буря,  силен вятър)  

                  Не излизай от вкъщи!                                       Не стой близо до                                                                                                          

                   Има опасност                                                    метална ограда                                                                      

                  от падащи предмети.                                         или електрически         

 стълб. 

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

  

                  Не се крий под мост Застани под  

                   или в подлез. касата на вратата 

 или под маса. 

 

 ……………………….. ……………………

  

 

30. Всезнайко пита, а първокласниците отговарят с „ДА” и „НЕ”: 

    

Кукерските игри се провеждат през лятото.    ………… 

 

 

Опасните и безопасните                         

места на автобусната спирка 

са правилно обозначени. 

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

 

 

 

Плодовете, зеленчуците и плодовите сокове са полезни за 

здравето.      ………………. 

 

 

 

Трамваят се управлява от ватман. …………… 

 

 

 Къпината и шипката  са тревисти растения………... 


