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УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

 

28.04.2012 г. 

 

ТЕМА – І клас 

 

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

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

         М.     Р. К.        Общо 

 

 

    

1.   Кой е номерът на последния автобус? 
 

                                                                                                                                                                  

 

 2.  Запишете броя на геометричните фигури .       

 

                          

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

 

 

3.  С колко числото 18 е по-голямо от сбора на числата 4, 5 и 6? 

РЕШЕНИЕ: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………....Отг: ………………… 

 

4.  Поставете  в квадратчето число, така че да се получи вярно неравенство.   

Запишете в реда всички възможни числа, за които е вярно това 

неравенство. 

       9 + 3 >       ……………………………………………… 

 

5.  Ива начертала две отсечки. Първата отсечка е с дължина 8 сантиметра и 

е с 5 сантиметра по-къса от втората отсечка. Каква е дължината на втората 

отсечка? 

РЕШЕНИЕ: 

…………………………………………………………………………………. 

                                                                                    Отг: ……………………… 

6. Седят на пейка двама бащи, двама синове, един дядо и един внук. Колко 

общо са хората тук? 

РЕШЕНИЕ: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………Отг:……………. 
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    7.  Летяло ято гъски. Срещнал ги гъсок и попитал: „ Колко сте на  

    брой?” Отговорила му най-възрастната: „Пред мен летят пет, а  

    след мен още шест.”  

       Помогнете на гъсока да пресметне колко са гъските в ятото? 

РЕШЕНИЕ: 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………. …… Отг: ……………….. 

                         

                        8. Пътник видял край пътя круша. На един клон висели две  

                        жълти круши. Хвърлил тоягата си да ги събори. Гледа, на 

                        клона няма две и под крушата  не са две. Колко круши е  

                        съборил пътникът? 

Отг:     ……………………………………………………………………………. 
 

9. Майката на Иво, Петя и Сашко донесла вкъщи мандарини. След като 

всяко дете изяло по две, останали още седем мандарини. Колко мандарини 

е донесла майката?                       

           РЕШЕНИЕ: 

………………………………………………………………………………… … 

……………..…………………………………………………………………….. 

                                                                                      Отг: …………………….. 

  

10. Пет деца бързат за училище. Ваня идва след Здравко, Мишо е пред 

Здравко, Лена пристига преди Мишо, а Емил бърза след Ваня. Кой е пръв и 

кой последен? 

РЕШЕНИЕ: 

…………………………………………………………………………………… 

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

Отг: Първи е…………………………  Последен е…………………………… 

 

       11.  Във всеки магически квадрат сборът по редове, колони     

       и диагонали е един и същ. Запишете липсващите числата  в                          

       квадратчетата.   

 

12.  Колко месеца може да издържи костенурката без вода, ако тази 

стрелка            означава, че прибавяме 7 , а тази стрелка      означава, че 

изваждаме 6, а тази стрелка -     , че изваждаме 9.                     

                                                                

                                                         13 

                         

                                                                               

 

                                 

Отг: …………………………… 

                  

7  5 

 4  

3  1 
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13. Дядо Иван отглежда козлета и пиленца. Броят на краката им е 16. След 

като продал две от животните, броят на краката на останалите е 10. Колко 

и какви животни е продал дядо Иван? 

 РЕШЕНИЕ: 

……………………………………………………………………………………

…………………………… Отг: ………………………………………………... 

 

         14.  Катеричката Рунтавелка събирала лешници. За да ги преброи по- 

         лесно, тя ги подредила в редица, на разстояние 1сантиметър един от    

          друг. Колко лешника има катеричката, ако разстоянието от първия до 

         последния лешник е 10 сантиметра?  

РЕШЕНИЕ: 

.....................................................................................   Отг: ……………………. 

 

15.  Поля, Мими и Соня имат различни по цвят рокли: червена,синя и 

жълта. Соня няма жълта рокля, а Поля не харесва червения и жълтия цвят. 

Какъв цвят е роклята на всяко момиче? 

РЕШЕНИЕ: 

…………………………………………………………………………………… 

Отг: Поля …………………Мими ………………..Соня ……………………... 
  

                 Задачата на Всезнайко:    Всезнайко има 9 листчета за 

               апликиране  на пролетна  картина. Наложило се 2 от тях да 

               разреже на по 3 по-малки листчета. С колко листчета разполага  

               вече Всезнайко? 

РЕШЕНИЕ: 

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

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

        ………………………………………………....Отг: ……………………… 

 

16.  Попълни пропуснатите думи в текста: 

Името ми е …………………………., а фамилията -……………………............... 

Моето отечество е …………………………….. . Цветовете на националния 

ни флаг са ……………………………………………... . Живея в……………………. 

….. ………………… .Уча в училище „………………………………… …… …” .  

 

17. Кога се боядисват яйца?  Постави знака / V / пред верния отговор. 

       Рождество Христово           Възкресение Христово            Цветница 
            
18. За кой празник се приготвят нечетен брой постни ястия? Постави знака 

 / V / пред верния отговор. 

      Великден              Гергьовден                  Бъдни вечер                  Коледа 
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19. Напиши имената на празниците срещу датите. 

3 март ……………………………………………………………………….. 

1 юни ………………………………………………………………………... 

1 ноември …………………………………………………………………… 

24 декември ………………………………………………………………… 

 

20. Подреди празниците в групи:   Лазаровден, Нова година, Гергьовден, 

Бъдни вечер, Йордановден, Цветница          

                      ЗИМНИ                                                    ПРОЛЕТНИ                                             

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

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

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

 

21. Гатанките прочетете и помислете! Отговорите им запишете. 

Златокосо, работливо, все работи,       Тя е млада хубавица – все е в бяло и                                                                                      

не запира, храна сбира за все живо.       зелено, цял ден ходи, цял ден шета, 

      …………………………………               песни весели ни пее.  

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

Тя е зла, та бясна, белокоса,  

беловласа, с бели дрехи облечена,           Мома гиздава, в кола седи, кошове                          

само съска, зъби няма,                            кара и цял народ храни. 

а пък хапе, та боли.                                    …………………………………………. 

    ………………………………….. 

Отговорите са четирите годишни времена. Запишете правилния отговор 

под  всяка от гатанките, после внимателно ги  подредете в правилна 

последователност: 

……………………………………………………………………………………. 

 

22. Подчертайте излишното животно в групата и запишете общото 
название на животните. 
коза, сърна, крава, магаре - ……………………………………………… 
лисица, овца, вълк, елен - ………………………………………………… 
 
23. Запиши във всяка група по две растения.   
 ДЪРВЕТА                   ХРАСТИ                           ТРЕВИСТИ   
……………………      ……………………..         ………………………. 
……………………      ……………………..         ………………………. 
 
24.  Свържи със стрелка растението с неговия плод. 
                             дъб                            лешник   
                             ела                             дрянка          
                             глог                            шишарка 
                             леска                         глогина  
                                дрян                           жълъд 
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25. През кои сезони животните си сменят козината. Защо? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 
26. Кои от изброените птици отлитат на юг? Подчертайте верните 
отговори. 
щъркел, врабче, чучулига, чайка, врана, лястовичка 
 
27. Запиши с думи кой къде работи: 
пощальон  …………………………………………………………………… 
актьор ……….………………………………………………………………. 
медицинска сестра  ……………………………………………………… 
продавач-консултант  ………………………………………………….. 
банкер ………………………………………………………………………… 
 
28. Напиши с кои професии са свързани следните фамилни имена: 
                            

                             Овчарови  ……………………………………… 

                             Ковачеви  ………………………………………  

                             Шивачеви  ……………………………………... 

 

29. Запиши по три храни от различните групи: 

плодове -……………………………………………………………… 

зеленчуци - …………………………………………………………… 

млечни продукти - …………………………………………………… 

месни продукти - ……………………………………………………... 

        

        30.  Всезнайко пита:  Оградете „ДА” или „НЕ”. 

         1. Батман ли е човекът, който управлява трамвая?             ДА       НЕ 

         2. Рибите спят ли с отворени очи?                                        ДА       НЕ 

         3. Делфините риби ли са?                                                      ДА       НЕ 

         4. През лятото ли са най-къси дните?                                   ДА       НЕ 

         5. Кукувицата сама ли мъти яйцата си?                               ДА       НЕ 

         6. Кълвачите  остават ли да зимуват у нас?                         ДА       НЕ 
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ОЦЕНЯВАНЕ ЗАДАЧИТЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ВСЕЗНАЙКО” :  максимум – 70 т. 

 

МАТЕМАТИКА:  максимум – 40 т. 

от 1 зад. до 5 зад.  – 5 т.  /по 1 т. за правилно решена задача/ 

от 6 зад. до 10 зад. – 10 т. /по 2 т. за правилно решена задача/ 

от 11 зад. до 15 зад. – 15 т. /по 3 т. за правилно решена задача/ 

 задачата на „Всезнайко” – 10 т. 

 

РОДЕН КРАЙ:   максимум – 30т. 

16.  – 3 т.  /6 отговора по 0,5 т./  

17.  -   0,5 т. 

18.   -  0,5 т. 

19. –  3 т.  /1 правилен отговор – 0 т; 2 правилни отговора – 1 т; 3 правилни отговора – 2 

т; 4 правилни отговора -3 т./ 

20. – 3 т.   /по 0,5 за верен отговор/ 

21. – 3 т.  /верен отговор на гатанка – 0,5 т., за последователно подреждане -1 т./ 

22. – 1 т.  /по 0,25 за всяко правилно определено излишно животно и 0,25 т. за правилно 

записана група/ 

23.  – 1,5 т.  /по 0,25 т. за всеки правилно записан представител от група/ 

24. – 2,5т.  /по 0,5 т. за всяко правилно свързване/ 

25. – 1 т.  /по 0,5 т. за всеки пълен отговор/ 

26. – 1т.  / 1 правилен отговор -0 т; 2 правилни отговора – 0,5 т; 3 правилни отговора – 1 

т./ 

27. -2 т.  / 1 правилен отговор -0 т; 2 правилни отговора – 0,5 т; 3 правилни отговора – 1 

т; 4 правилни отговора 1,5 т; 5 правилни отговора – 2 т./ 

28. – 1т.  /1 правилен отговор -0 т; 2 правилни отговора – 0,5 т; 3 правилни отговора – 1 

т./ 

29. – 4 т.  /за всяка група: 1 правилен отговор -0 т; 2 правилни отговора – 0,5 т; 3 

правилни отговора – 1 т./ 4 групи по 1т. = 4т. 

30. – 3 т.  /по 0,5 т. за всеки верен отговор/ 

 


