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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 – V клас 
 

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

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

                     М.     И.     Ч.П.     Г.     Общо 

 

 

      

 

1. Стойността на израза 
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 е: 

а/ 2,75;      б/ 0,75;  в/ 1,75; г/ друг отговор …………. 

 

2. Ако а = 3,5;   в = а + 28,76   и   с = в + 2,14,   то      8 . а + 2 . в + с      е: 

а/ 126,92;  б/ 125,88;  в/ 127, 38;  г/ 155,88. 
 

3. Броят на простите числа, които са множители в разлагането на 1700 е: 

а/ 3;  б/ 4;   в/ 5;   г/ 6. 
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;  б/ 4
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;  в/ 3
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1
;  г/ друг отговор ………… 

 

5. Кое от числата 0,025; 0,25; 0,35; 0,53 да се постави на мястото на с  така, че сборът 

между   3,74 + с   да е между числата 3,89 и 4,01? 

а/ 0,35;  б/ 0,025;  в/ 0,25;  г/ 0,53. 
 

6. Колко са числата от вида хух5 , които се делят на 5 ? 

а/ 12;  б/ 14;  в/ 16;  г/ 18. 
 

7. Кое от написаните равенства не е вярно? 

а/ 7,2 : 3 + 0,9 : 3 = 2,7   б/ 16,08 : 8 = 2,01 

в/ 5555,55 : 11 = 55,5    г/ 2,46 : 123 = 0,02 
 

8. Произведението на три последователни естествени числа е 24 пъти по-голямо от НОД 

на числата 455 и 1001.  

Числата са …………………………………………… 
 

9. Петя разделила най-голямата десетична дроб, която се намира между числата 26,4 и 

26,5 и има два знака след десетичната запетая, на най-малката дроб, която се намира 

между 0,02 и 0,1 и също има два знака след десетичната запетая. Кое число е получила 

Петя? 

а/ 883;  б/ 8,83;  в/ 265;   г/ 1325. 
 

10. Аквариум има форма на правоъгълен паралелепипед с дължина 40 см,  

широчина 25 см и височина 70 см. В аквариума има 5 литра вода.  

Дълбочината на водата в аквариума е: 

а/ 5 см;  б/ 50 см;  в/ 25 см;  г/ 3,5 дм. 
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11. Триъгълник и правоъгълник имат равни лица. Страните на правоъгълника имат 

дължина 6,34 см и 2 см, а едната височина на триъгълника е 6,34 см. Дължината на 

страната на триъгълника, към която е дадената височина, е: 

а/ 2 с.;  б/ 1 см;  в/ 4 см;  г/ 3 см. 
 

12. В три от правоъгълниците са написани лицата им в кв.см. Лицето на четвъртия 

правоъгълник е: 

        а/ 20 кв.см; 

        б/ 18 кв.см; 

        в/ 16 кв.см; 

        г/ 4 кв.см. 

 

8 

 

18 

 

х 

 

45 

  

 

13. Петър, Иван, Христо, Тодор и Константин са съученици и обичат някои от следните 

предмети: математика, история, литература, география и физика. Константин, Петър и 

Иван не обичат часовете по литература. Христо, Тодор и Константин играят често шах 

с влюбените в географията. В олимпиадата по математика не участвали Петър, Тодор и 

онези, които обичат история и физика. Днес Христо, Константин, физика и математика 

са на кино. Иван обича: 

 а/ математика;  б/ история;  в/ география;  г/ физика. 
 

14. Първите 3 часа автомобил пътувал със скорост 82,53 км в час,  

следващите 2 часа – със 78,45 км в час, и накрая 2,5 часа – със  

76 км в час. Автомобилът е изминал общо: 

а/ 584,49 к.;  б/ 583,49 км;  в/ 574,49 км;  г/ 594,49 км. 
 

15. В успоредника ABCD точката М е среда на АВ, а точката N – среда на диагонала DB. 

Ако S AMND = 18 кв.см, то лицето на успоредника ABCD е: 

а/ 6 кв.см;  б/ 48 кв.см;  в/ 56 кв.см;  г/ 24 кв.см. 
 

Задачата на Всезнайко: 

 

 В танцов състав г-жа Андреева е подредила децата по 3, но останало 1 дете 

неподредено; после ги подредила по 4, но останали 2 деца неподредени; подредила ги по 

5, но останали 3 деца ненаредени; подредила ги по 6, но останали 4 неподредени. Колко са 

децата в състава, ако са по-малко от 70 ? 

 

Р е ш е н и е: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Хан Кубрат бил почетен от Византия с титлата: 

а/ кесар;  б/ цезар;  в/ патриций;  г/ август. 
 



5 клас 

 3 

17. „Премахнал автономията на славяните и прабългарите. Ханството било разделено на 

области, наречени комитати”. Това се отнася за: 

а/ хан Тервел; б/ хан Крум;  в/ хан Омуртаг; г/ хан Пресиян. 
 

18. Източната група славяни била известна с името: 

а/ славини;  б/ венеди;  в/ анти;  г/ трибали. 
 

19. Дажбог бил бог, почитан от: 

а/ траките;       б/ прабългарите;  в/ елините;  г/ славяните. 
 

20. Надписът на хан Омуртаг върху каменна колона днес се съхранява в:  

а/ Рилския манастир;   

б/ Бачковския манастир; 

в/ църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново; 

г/ храма-паметник „Св. Александър Невски”. 
 

21. Срещу посочените дати постави името на владетеля: 

а/ 803 – 814 г.  - ................................................................................ 

б/ 814 – 831 г. - ................................................................................ 

в/ 893 – 927 г. - ................................................................................ 

г/ 927 – 969 г.  - ................................................................................ 
 

22. „Българският владетел поискал да живее в мир с тях, но латините високомерно 

отказали. На 14 април 1205 г. при град Одрин той им нанесъл катастрофално поражение”. 

Това твърдение се отнася за: 

а/ цар Иван Асен ІІ;        б/ цар Асен;    в/ цар Калоян; г/ цар Иван Александър. 
 

23. Цар Ивайло: 

а/ сключил мирен договор с Византия; 

б/ проявил чудеса от героизъм. Разбил няколко татарски орди, които опустошавали 

страната; 

в/ отхвърлил зависимостта от татарите; 

г/ доброволно напуснал престола. 
 

24. Към т.нар. „шестима велики боляри”, които съставлявали владетелския съвет, спадали: 

а/ кавханите и ичергубоилът;   б/ деспотът и севастократорът; 

в/ великият логотет;                           г/ сановникът, отговарящ за държавното 

съкровище. 

25. Датата 10 ноември 1444 г. се отнася за: 

а/ битката при Анкара, където Тимур Ленг разгромил османците; 

б/ битката при Никопол, където кръстоносците на Владислав ІІІ Ягело и Янош Хуняди 

поразили османците; 

в/ битката при Варна, където кръстоносците на Владислав ІІІ Ягело и Янош Хунади 

били поразени от османците; 

г/ битката при Варна, където кръстоносците на Владислав ІІІ Ягело и Янош Хуняди 

нанесли съкрушително поражение на османците. 
 

26. Топлинната енергия на телата НЕ зависи от:  

а/ температурата;   б/ броя на градивните им частици; 

в/ формата им;   г/ температурата на околната среда. 
 

27. Къде е най-изгодно да купиш найлонов конец на метраж за въдица? 

а/ през зимата на улицата;  б/ през зимата в отопляем магазин; 

в/ през лятото;   г/ няма значение кога и къде ще го купя. 
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28. Всезнайко пита: Защо? Защо? Защо?  

o Защо радиаторите се поставят близо до пода? 

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

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

o Защо на някои готварски лъжици се поставя дървена или пластмасова дръжка? 

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

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

29. Как се променя тлееща треска в кислородна среда? 

а/ разпалва се;   б/ угасва напълно;   

в/ продължава да тлее;  г/ започва да пука. 
 

30. Коя от следните промени е химична? 

а/ водни пари кондензират върху охледало; б/ захар се разтваря в чай; 

в/ сняг се топи;     г/ дърва изгарят в печка. 
 

31. Ваня е установила, че в пакета с готварска сол са попаднали и малко количество 

песъчинки. Дайте й съвет как да очисти солта от песъчинките. Опишете последователно 

процеса. 

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

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

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

32. Определете за кой жизнен процес е схемата. Попълнете пропуските в нея. 

 
 

Въглероден 

диоксид 

 

 

+ 

  

светлина 

→ 

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

 

глюкоза 

 

+ 

 

 

33. Чрез кой процес животните получават енергия за жизнените си процеси?  
а/ отделяне;  б/ хранене;  в/ дишане;  г/ делене.  

 

34. Кой от посочените процеси е свързан неправилно със съответния орган? 

 а/ фотосинтеза → лист; 

 б/ храносмилане → стомах; 

 в/ дишане → бели дробове; 

 г/ отделяне → хриле. 
 

35. На луната температурата през деня е около +130° С, а през нощта е приблизително -

180° С. Обясни на какво се дължи тази голяма разлика на температурата.  
..................................................................................................................................................................

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

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

 

36. Петокласници от ОУ ”Елин Пелин” посетили Пречиствателната станция в к-с „Меден 

рудник”.  Първоначално те  вървяли на югозапад, после на юг и накрая на югоизток. В каква 

посока ще се движи групата обратно, ако премине по същия път? 

Отговор:....................................................................................................................................... 
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37. Попълнете липсващите в текста думи: 

Северният и Южният полюс на глобуса са свързани с линии, наречени................  

За първи е приет меридианът, който преминава през.......................................... и се 

нарича.............................................. 
 

38. Колко е действителното разстояние между гр.Бургас и гр.Карнобат, ако на карта с мащаб 

М 1: 1 500 000 разстоянието между тях е 3 см? 

а/450 км           б/4,5 км                в/45 км          г/ друг отговор................. 
 

39. За коя част от Земята се отнася тексът? 

Ъгълът между слънчевите лъчи и земната повърхност е много малък и 

количеството    топлина е най-малко. Денят и нощта продължават по половин ден. 

а/ около Екватора;     б/ около полюсите; 

в/ около Северната тропична окръжност;  г/ около Южната тропична окръжност. 
 

40. В края на първия срок през януари семейството на Митко заминало да живее в Австралия. 

Още през първия месец Митко написал писмо до класа си: „Здравейте, много ми липсвате. 

Но тук е толкова топло и сме в лятна ваканция три месеца.” Съучениците му се учудили 

защо е така.  А вие какво мислите? 

Отговор:....................................................................................................................................... 
 

41. Посочете ГРЕШНИЯ отговор: 

Вътрешните процеси на Земята НЕ предизвикват: 

а/ земетресения;                                        б/ изригване на вулкани; 

в /образуване на пустини;                        г/ бавно издигане на земната кора. 
 

42. Тясна ивица суша, свързваща  две  по-големи суши, се нарича: 

а/ провлак;        б/ проток;                  в/ полуостров;                       г/ брегова линия. 
 

43. Отбележете реда, в който почвените типове са правилно разположение от Екватора към 

полюсите: 

а/ латеритни, черноземнин, пустинни;  б/черноземни, латеритни, пустинни; 

в/ пустинни, латеритни, черноземни;  г/ латеритни, пустинни, черноземни. 
 

44. Разнообразието на растителния и животински свят намалява от Екватора към полюсите. 

Това се дължи на: 

а/ промените във вида на скалите;                    б/ промените в режима на реките;                   

в/ промените в географската дължина ;   г/ промените в климата. 
 

45. Поставете изброените форми на земната повърхност в съответната колона. 

Мисисипска низина, Хималаи, Сибирско плато, Заирска котловина, долината на река 

Замбези, Източноевропейска равнина 
 

РАВНИННИ                                ИЗПЪКНАЛИ                          ВДЛЪБНАТИ 

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

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

 


