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УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

 

28.04.2012 г. 
 

ТЕМА – ІІ клас 
 

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

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

         М.      О. С.       Общо 

 

 

    

 

1.  Кое число трябва да постави Ани в празното квадратче, за да е вярно равенството? 

Запиши. 

   2 +  + 19 = 25 + 3 

 
а/ 22;   б/ 11;   в/ 21;   г/ 7. 

 

2. Мечо отишъл в горския магазин. Носил в себе си един лев. Колко стотинки 

 трябва да му върнат, като си купи сладолед за 55 стотинки и круши за 35 стотинки? 

а/ 9;   б/ 10;   в/ 15;   г/ 20. 

 

3. На полянката в гората животните надували балончета. Мишлето надуло 2 балона, 

костенурката – 4, Ежко – 6, Катеричката – 10, а Зайо – 16. Открийте зависимостта и 

запишете колко балончета е надула Лиса? 

 

 

 

 

         2                   4                   6                    10               16                ........... 

 

4. Георги подарил на баба си 36 кокичета, които били с 9 повече от минзухарите. 

Поставил ги в 9 вази по равно. По колко цветя имало във всяка ваза? 

 а/ 21;   б/ 12;   в/ 7;   г/ 4. 

 

5. Бащата на Мари има 5 дъщери: Нана, Ноно, Нини, Нене. Как се казва петата дъщеря? 

Запиши. 

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

 

6. Жабката Жужи скочила 6 дециметра и 15 сантиметра, а Жабката Буби – с 13см 

повече. Колко сантиметра е дължината на скока на жабката Буби? 

 а/ 15 см;  б/ 13 см;  в/ 28 см;       г/ друг отговор ............ 

 

7. Води Пламенчо козичка.   А след тях вдигат прах 

    А пък тя не е самичка.   десет овчици бели, със 

    Тичат подир нея пет козлета,  двайсет агнета заблели.  

    гонени от десет кучета.   Колко са животните? Отбележи!  
 а/ 20;  б/ 36;  в/ 40;   г/ 46. 
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8. Обиколката на триъгълник е 24 см. Дължините на страните му в сантиметри са 

последователни естествени числа. Запиши дължините на страните. 

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

 

9. Разгледайте внимателно цифрите от двете страни на равенствата и запишете числото, 

което трябва да бъде поставено на мястото на въпросителния знак. 

  1 8 4 5 6 = 3 

  1 2 1 2 1 = 0 

  6 6 8 8 8 = 8 

  9 1 4 9 6 = 3 

  1 1 1 1 1 = 0 

  8 5 6 1 9 = ?    Отг: ............................................................ 

 

10. Жени намислила двуцифрено число. Разменила местата на цифрите му и получила 

двуцифрено число, което е с 3 единици по-малко от най-голямото двуцифрено число. 

Кое число е намислила Жени? Запиши! 

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

 

11. Баба Мара живее на село и решила да събира за внучето си пресни 

яйца. За 1 седмица събрала 56 яйца. Като знаем, че всяка кокошка снася по 1 

яйце на ден, намерете колко петли е имала бабата, ако общият брой на петлите и 

кокошките е 15. 

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

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

 

12. Ако @ 2 = 2 . 2 + 2; @ 3 = 2 . 3 + 2;  @ 4 = 2 . 4 + 2, пресметнете @ 7 = .... 

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

 

13. С четири картички, върху които са написани буквите М, О, Р, Е, Руми подредила 

„ЕРМО„ . С колко най-малко размествания на буквите на думата „ЕРМО” може да се 

запише думата „МОРЕ”? 

Решение: 

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

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

14. Колко е сборът на едноцифрените числа, по-малки от 7, записани в реда:  

1 9 1 0 7 5 4 6 3 0 ? 
 

 а/ 19;  б/ 14;  в/ 10;  г/ 17. 

 

15. Една муха и две оси тежат колкото 15 комара. Две мухи и 3 оси тежат колкото 26 

комара. Колко комара тежат колкото 1 муха? 

Решение: 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Задачата на Всезнайко: Всезнайко влязъл в магазин за топки. Те били 2 цвята – 

червени и сини. Подредени били на редове по показания начин: една червена, две сини, 

три червени, четири сини и така до последния ред, на който имало 12 сини топки. Той 

се замислил и започнал да ги брои. Искал да разбере колко всичко са червените и 

сините топки. Помогнете на Всезнайко, като решите задачата. 

Решение: 

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

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

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

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

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

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

 

16. Запиши пропуснатите думи в изреченията. Отговори на въпроса. 

Ивайло е брат на мама. Той е мой ................................................. 

Лилия е дъщеря на по-големият брат на татко. Тя е моя .......................................... 

Съпругът на стринка се казва Иван. Той е мой ........................................... 

Аз се казвам Петър и съм кръстен на бащата на татко. Той е мой .......................... 

 

Запиши имената на роднините ми по бащина линия. 

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

 

17. В кои изречения се говори за някои от твоите задължения. Огради ги. 

а/ Ти имаш право да изказваш мнението си. 

б/ Ти трябва да опазваш материалната база в училище. 

в/ Ти имаш право на добро образование. 

г/ Ти трябва да се учиш и да уважаваш учителите си. 

 

18. Кое е общото за предметите от всеки ред? Запиши. 

а/ чаша, вилица, нож   - ............................................................................... 

б/ печка, хладилник, пералня - ............................................................................... 

в/ спалня, диван, секция  - ............................................................................... 

 

19. Иван НЕ обича храни от животински произход. Какво не трябва да купува от 

магазина? Подчертай. 

пастет, мармалад, хляб, масло, яйца, домати, лютеница, кашкавал, шунка 

 

20. Верни ли са твърденията? Отговори с ДА или НЕ. 

а/ Всяка година има по 12 месеца.       ................ 

б/ Последният ден от седмицата е петък.      ................ 

в/ Половин час е равен на 45 минути.      ................ 

г/ Всеки месец има по 30 дни.       ................ 

д/ След месец юни следват август и септември.     ................ 

е/ Месец ноември има 30 дни.       ................ 

ж/ Любимото занимание през свободното време се нарича професия.  ................. 

з/ С поздрава „Христос Воскресе!” се поздравяваме за Колева.  ................. 

и/ За да се предпазим от гръмотевици се скриваме под дърво.   ................. 

 

21. Направи твърденията правилни, като напишеш пропуснатите думи: 

а/ Лятото настъпва преди ..................................... и след ........................................ 

б/ Неделя е преди .......................................... и след ................................................ 



2 клас 

 4 

в/ Рамазан Байрям е празник на ............................................................................... 

г/ Едно денонощие е равно на ..................................................... 

д/ Човекът, който управлява влак се нарича ............................................................ 

е/ 3 март е голям .............................................................. празник. 

ж/ Коледуване, лазаруване и сурвакане са ................................................................ 

 

22. На кой ред е нарушена връзката между думите? 

а/ самолет – пилот – пасажери; 

б/ кметство – счетоводител – пациенти; 

в/ автобус – шофьор – пътници. 

 

23. Загради верния отговор. 

 Земеделците отглеждат: 

а/ пшеница, памук, слънчоглед;  

б/ пилета, царевица, овце; 

в/ мотика, крава, инкубатор. 

 

 За нашето здраве се грижат: 

а/ рентгенолог, администратор, водопроводчик; 

б/ техник, аптекар, хирург; 

в/ стоматолог, медицинска сестра, педиатър. 

 

 Дейцш на изкуството са: 

а/ учител, писател, журналист; 

б/ склуптор, манекен, редактор; 

в/ артист, певец, художник. 

 

24. Зачертай излишната дума в колонките и постави заглавие. 
 

____________________  _________________       _________________ 

           кораб               самолет        автобус 

            влак           хеликотпер       вертолет 

           скутер              травмай          мотор 

  яхта                ракета         камион 

 

25. Какво НЕ празнуваме на този ден? 

а/ 6 май – Ден на българската армия.       б/ 6 септември – Ден на независимостта. 

в/ 1 май – Ден на труда.         в/ 1 ноември – Ден на народните будители. 

 

26. На кой ред всички растения са храсти: 

а/ шипка, ясен, липа;  

б/ райграс, невен, роза;     

в/ глог, леска, трънка.      

 

27. Разпредели животните по групи: 

прилеп, чайка, калинка, делфин, кефал, синигер, мравка, шаран 

 

   Бозайници   Риби   Птици        Насекоми 
 

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

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

 

28. Допиши изреченията: 

а/ Органите на растенията са ..................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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б/ Според мястото, където растат, растенията се наричат ..................................................... 

.......................................................................................................................................................  
в/ Най-важните условия да се развиват растенията са: .......................................................... 

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

г/ Основните части на човешкото тяло са: .............................................................................. 

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

д/ Слънце, вода, почва, въздух са елементи от ....................................................................... 

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

е/ Най-важните условия, за да бъдат хората здрави и силни са: ........................................... 

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

 

29. За да бъдеш в безопасност на пътя, какво НЕ трябва да правиш? Огради буквите на 

верните отговори. 

а/ Карай ролери и скейборд само на уличното платно. 

б/ Играй далече от оживените улици. 

в/ Движи се само по тротоара. 

г/ Можеш да пресичаш улицата навсякъде. 

 

30. Всезнайко пита, а ти напиши: 

а/ Кое животно спи с главата надолу?   ................................................. 

б/ Кое тревисто растение достига височина 40 метра? ................................................. 

в/ Как се нарича човекът, който лекува животни?  ................................................. 

г/ Кое е най-студеното място на планетата?  ................................................. 

д/ Защо щъркелите и лястовиците са прелетни птици? ................................................. 

е/ От какво са били изработвани първите самолети и защо? ..........................................   

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

ж/ Какво още можем да направим за опазването на природата? .................................... 

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

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

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

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

 

 


