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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 – ІV клас 
 

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

Училище…………………………………………………….. град……………………… 

                    М.       Ч.О. Ч.П.     Общо 

 

 

     

 

1. Цифрата на десетохилядите в числото 341052 е: 

а/ 1;  б/ 4;  в/ 5;  г/ 2. 

 

2. Частното на числата 28282828 и 4 е равно на: 

а/ 7070707;    б/ 70707070;      в/ 7777;  г/ друг 

отговор................... 

 

3. На шест картончета са написани цифрите 8, 2, 5, 4, 1 и 7. Разликата на най-

голямото четно и най-малкото нечетно двуцифрено число, съставени от 

картончетата е: 

а/ 75;  б/ 72;  в/ 66;  г/ друг отговор ........................... 

 

4. Опашката ми, - казва котката – е дълга 12 см и още  

      половината от опашката ми. Колко е дълга опашката на котката?  
а/ 18 см;   б/ 24 см;   

в/ 12 см;   г/ друг отговор ....................... 

 

5. Открийте закономерността и напишете следващото число в редицата: 

12, 16, 15, 19, ... 

       а/ 14;  б/ 17;  в/ 18;  г/ друг отговор ......................... 

 

6. Осем войници се строили в редица през 3 метра един от друг. Разстоянието 

между първия и последния е: 

а/ 21 м;  б/ 24 м;  в/ 27 м; г/ друг отговор 

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

 

7. Татко и малкият Мишо имат рожден ден. Мама Мими е поставила на тортата на 

татко 38 свещички. Татко си припомнил, че преди 3 години Мишо е бил 7 пъти 

по-малък от него. На колко години става днес Мишо? 

а/ 5;  б/ 6;  в/ 7;  г/ 8. 

 

8. Сборът на най-малките 5 нечетни двуцифрени числа е равен на обиколката на 

равностранен триъгълник в см. Дължината на страната на триъгълника е: 

а/ 2 см;  б/ 20 см;  в/ 2 дм 5 см;  г/ 25 см. 
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9. Иванчо написал най-малкото трицифрено число, записано с различни цифри. 

Мими прибавила към него най-голямото трицифрено число, записано с 

различни цифри. Явор разделил сумата на 3. Колко е получил Явор? 

а/ получил остатък;  б/ 370;  в/ 363;    г/ 367. 

 

10. Сборът на три последователни естествени числа е 1206. Колко е средното? 

а/ 42;  б/ 402;   в/ 401;   г/ 43. 

 

11. Колко тежи всяко от двете кубчета, ако везната е в равновесие? 
 

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

 

5 кг         6 кг       7 кг           

 

 
 

 

  

 

 

 

12. В математически клуб членували първоначално 16 момчета и 12 момичета. 

Всяка седмица броят на членовете на клуба се увеличава с 2 момичета и 1 

момче. Колко членове е имал клубът, когато броят на момчетата и момичетата 

се е изравнил? 

а/ 44;  б/ 20;  в/ 40;  г/ друг отговор............................ 

 

13. Андрей, Стефан, Румен и Марин се срещнали през лятото в Бургас. Те 

пристигнали от различни градове: Пловдив, Ловеч, Русе и Шумен. Известно е, 

че: 

o Андрей и момчето от Шумен са пристигнали в Бургас рано сутринта, като 

нито един от двамата не е бил някога в Пловдив или Ловеч; 

o Румен не е тръгнал от Шумен, нито пък от Ловеч; 

o Марин и момчето от Ловеч харесали много Бургас 

От кой град е тръгнал Марин? 

а/ Пловдив;  б/ Русе;  в/ Шумен;  г/ Ловеч. 

 

14. Дължината на правоъгълник е 62 м 20 см и е 2 пъти по-дълга от широчината му. 

Обиколката на правоъгълника е равна на обиколката на равностранен 

триъгълник. Колко см е дължината на страната на триъгълника? 

а/ 6220 см;   б/ 60 м 20 см; в/ 62 м 20 см;  г/ друг 

Отговор................... 

 

15. Котаракът в чизми спечели благоволението на краля с богат  

      улов на яребици – 11 стотици, 11 десетици и 11 единици.  

       Общо колко яребици получил кралят? 

а/ 111111;  б/ 111;   в/ 33;  г/ 1221. 

 

Задачата на Всезнайко:  Златар има 4 сина и 16 златни монети,  

всяка от която тежи съответно: първата 1 гр, втората 2 гр, третата 3 гр и т.н., 

шестнадесетата – 16 гр. Как може да разпредели монетите между синовете си така, 

че всеки син да получи равен брой монети и равно количество злато в грамове? 

Р е ш е н и е: 

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

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

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

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

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

 

16. Законите на Република България се гласуват и приемат от: 

а/ Народно събрание;     б/ Президенство;   

в/ Министерски съвет;     г/ кметствата. 

 

17. Какви фигури са изобразени върху знамето на Европейския съюз? 

а/ кръг от златни звезди;  б/ квадрат от златни слънца; 

в/ кръг от златни монети;  г/ кръг от сребърни звезди. 

 

18. Коя географска област се простира на юг от Дунавската равнина? 

а/ Старопланинската;   б/ Рило-Родопската;   

в/ Черноморското крайбрежие;  г/ Тракийска низина. 

 

19. В коя природна област почвите са най-плодородни: 

а/ Дунавска равнина;   б/ Рило-Родопска област;   

в/ Старопланинска област;   г/ Черноморското крайбрежие. 

 

20. На кой ред са изброени само природни бедствия: 

а/ земетресение, взрив, пожар; 

б/ наводнение, авария, катастрофа; 

в/ земетресение, наводнение, ураган. 

г/ земетресение, наводнение, катастрофа. 

 

21. Какво представлява природното образувание залив? 

а/ суша, заобиколена отвсякъде с море; 

б/ място, на което морето е вдадено в сушата; 

в/ тясна част от сушата, свързващо острови; 

г/ тясна част от сушата, вдадена в морето. 

 

22. Кои градове са отбелязани на картата?  
а/ Русе, Варна;  б/ Варна, Лом; 

в/ Бургас, Русе;  г/ Бургас, Силистра. 

 

23. Кой туристически обект е част от световното културно наследство? 

а/ Троянският манастир;   б/ Рилският манастир; 

в/ курортът „Слънчев бряг”;  г/ курортът „Златни пясъци”. 

 

24. България е известна в Европа и в света с производството на: 

а/ кисело мляко и нефт;  б/ розово масло и кисело мляко; 

в/ розово масло и автомобили; г/ кисело мляко и автомобили. 

 

25. Кой от източниците на знания за миналото НЕ е материален? 

а/ легендата за Орфей;   б/ колоните на Омуртаг; 

в/ стенописите на Боянската църква; г/ Казанлъшката гробница. 
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26. Кои личности са живели по едно и също време? 

а/ Самуил и Неофит Рилски;  б/ Аспарух и Симеон Велики; 

в/ Наум и Климент Охридски;  г/ Княз Борис и Паисий Хилендарски. 

 

27. Църковното движение по време на Възраждането е за: 

а/ независима българска църква;   

б/ построяване на църквата в Солун; 

в/ откриване на български училища;  

г/ независима българска цървка в Истанбул. 

 

28. Кой българин помага за откриването на първото светско училище в Габрово? 

а/ Васил Априлов;  б/ д-р Петър Берон;   

в/ Неофит Рилски;  г/ Иван Богоров. 

 

29. За кое историческо събитие Райна Попгеоргиева е ушила знаме? 

а/ Априлското въстание;     б/ Руско-Турската война;   

в/ Съединението;      г/ хайдушка чета. 

 

30. За какво служи единният европейски телефонен номер 112? 

а/ получаване информация за времето;  
б/ повикване на помощ при аварии; 

в/ безплатни разговори с чужбина; 

г/ приказки по телефона. 

 

33.    2012 година е  високосна. Кои са следващите високосни години? 

а/ 2012, 2017, 2022;     б/ 2016, 2020, 2024;   

в/ 2010, 2012, 2014;   г/ 2008, 2012, 2016. 

 

34.  Как влияе силният шум на здравето? 

а/ Повишава работоспособността.       б/ Намалява умората.    

в/ Уврежда  слуха, мозъка, нервите.  г/ Подобрява съня. 

 

 35. Коя хранителна верига НЕ е характерна за равнините?  

а/ пшеница - мишка - смок мишкар; б/ семена - лалугер – невестулка; 

в/ трева - елен – мечка стръвница;  г/ насекоми – фазан – лисица. 

 

 36. Кой е най-старият източник на енергия, който човекът е използвал? 

а/ електрическата енергия;      б/ енергията, получена от вятърните мелници; 

в/ мускулната енергия;      г/ силата на водата. 

 

 37. Защо ябълката пада на земята?  
а/ защото ябълката е тежка;      

б/ защото ябълката е узряла; 

в/ защото земното притегляне я привлича към Земята;  

г/ защото е лека. 

 

38. В кой ред НЕ са изброени вещества, които изграждат почвата? 

а/ пясък, глина, минерални вещества; 

б/ вода, въздух, органични вещества (хумус); 

в/ мрамор, цимент, земна газ; 

г/ хумус, въздух, вода. 
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39. Прочети текста и запиши за кои тела се отнася. 

Те са студени небесни тела, които светят с отразена светлина и обикалят 

около Слънцето. Някои от тях имат спътници. 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

      40. Кое от изброените животни диша с бели дробове?    

 а/ шаран;           б/ прилеп;               в/ попово прасе;          в/ калинка. 

      

     41. Материал  от растителен произход е: 

  а/ вълна;        б/ коприна;           в/ памук;   г/ пластмаса. 
 

      42. Кое твърдение е НЕВЯРНО? 

а/ Размножаването е жизнен процес, при който се създават себеподобни 

организми. 

б/ Растежът е жизнен процес, при който организмите увеличават своята маса. 

в/ Дишането е процес, при който се приемат хранителни вещества  и се 

освобождава енергия.   

г/ Земята прави едно пълно завъртане около мислената си  ос за едно 

денонощие. 
 

      43. Водата в пълен съд замръзва и той се спуква, защото: 

а/ водата се разширява при замръзване; 

б/ водата се свива при замръзване; 

в/ стъклото не издържа на ниската температура; 

г/ водата при замръзване запазва обема си. 
 

       44. Как птиците преодоляват съпротивлението на въздуха при летене? 

  а/ чрез погълнатата храна;   б/ чрез  бързо летене; 

в/ чрез  удължена форма на тялото си; г/ чрез цвета на перата си. 
 

       45. Ако похлупим запалена свещ с чаша, пламъкът угасва, защото чашата: 

а/ пречи на движението на пламъка; б/ спира притока на въздух; 

в/ намалява саждите от пламъка;  г/ поддържа горенето. 
 

       46. Защо яйцата на много птици, които гнездят на земята са пъстри? Как се нарича 

тази окраска?  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

       47. Кои от изброените животни са:    

а/ насекоми - ……………………………………………………………….. 
 

б/ риби - …………………………………………………………………...... 
 

в/ влечуги -  ………………………………………………………………… 
 

г/ птици -  …………………………………………………………………....... 
 

д/ бозайници - ………………………………………………………………… 
 

е/ земноводни - ………………………………………………………………… 
 

щука, пеперуда, дива патица, смок мишкар, катерица, дъждовник, пепелянка, 

вълк, мечка, бухал, жаба, кръсточовка, шаран, зелен гущер, майски бръмбар, водно 

конче  


