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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 – VІ клас 
 

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

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

                   М.      И.       Г.     Ч.П.   Общо 

 

 

      

 

1. Стойността на израза   4 – 4 . 3   е: 

 а/ 0;  б/ 8;  в/ -8;  г/ 10. 

 

2. Сумата на естествените числа, за които х   2 е: 

 а/ 0;  б/ 3;  в/ 1;  г/ 2. 

 

3. Броят на целите числа х, за които х < 3  или  х  = 3  е:  

 а/ 3;  б/ 4;  в/ 6;  г/ 7. 

 

4. Числената стойност на израза   А = 
   

 109

2108

2.4

8.4.2




 

        Отг.:………………………. 

5. В кой квадрант лежи точката А (х; y), ако   х . у < 0,   х + у > 0    и    х < у  

 а/ І;  б/ ІІ;  в/ ІІІ;  г/ ІV. 

 

6. За три естествени числа знаем, че се отнасят както 2 : 3 : 9, а сборът им е 28. Трите числа 

са: 

 а/ 4; 6 и 8;  б/ 2; 8 и 18;  в/ 2; 3 и 23;  г/ 4; 6 и 18. 

 

7. Посочете вярното твърдение: 

 а/  815 .  20 .  37  >  0001,1 .  0005,0 ; 

 б/ Произведението на две противоположни числа е положително число; 

 в/ Произведението на четен брой отрицателни числа и няколко положителни е 

положително число. 

 г/ Сборът на 
4

1
 и неговото реципрочно е 1. 

 

8. Кое от числата 9, 27, 33, 63, 99 трябва да се махне, така че останалите да образуват 

пропорция. 

 а/ 9;  б/ 27;  в/ 33;  г/ 63. 

Обосновете отговора си. 

 

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

 

9. Торта с форма на полукълбо има диаметър 30 см. Тортата е разделена на 10 еднакви 

парчета. Обемът на едно парче торта в кубически см е: 

 а/ 225π;  б/ 450π;  в/ 90π;  г/ 45π. 
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10. Три числа а, в, с имат следните свойства: а: в = 5 : 2     в : с = 3 : 4. Ако средното по 

големина число е 320, то най-голямото число е: 

 а/ 400;  б/ 450;  в/ 500;  г/ 600. 
 

11. Равностранен триъгълник има обиколка 24 см, а обиколката на квадрат е 40 см. 

Отношението на страната на квадрата към страната на триъгълника е: 

 а/ 4 : 5;  б/ 25 : 16;  в/ 16 : 25;  г/ 5 : 4. 

 

12. На фигурата е отразена височината на четири 

момичета, като имената им не са отбелязани.  

Рени е най-висока. Елиза е най-ниска. Деси е  

по-висока от Мира. Колко сантиметра е висока 

Мира? 

а/ 90;  б/ 120;  в/ 150;        г/ 180. 

 

 

 

 

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

              (имената на момичетата) 

13. Ако а е параметър, а х и у са променливи, намерете степента на едночлена  354232 уха  

        Отг: ………………………….. 
 

14. Сборът от всички ръбове на правилна седмоъгълна призма е 63 см. Ако основният ръб е 

3 см, то околният ръб е? 

        Отг: .………………………….. 
 

15. Правилна четириъгълна пирамида има периметър на основата 44 см и височина 9см. 

Обемът на пирамидата в см 3  е: 

        Отг.: …………………………. 
 

     16. Ако 3 х . 3 6  = 9 4 , то х е : 
 

       М        Отг.: …………………………. 

 

Задача на Всезнайко: На кръговата диаграма е представено 

разпределението на работещите на един строителен обект. Диметърът 

на кръга е MN, а ъгъл MOP : ъгъл NOP = 7 : 3. 

 

           

     О               а/ Колко процента от работещите на обекта са строителни                 

       работници. 

Р б/ Работещите на обекта строителни работници получават по 800лв, 

техническите ръководители по 1200 лв, а инженерите по 2000 лв, 

намерете средната заплата на работещите на обекта. 

      N    

      Р е ш е н и е: 

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

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

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

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

16.  След Освобождението дарил мястото и средствата за построяване на висше училище 

– днешния Софийски университет: 

а/ Никола Тъпчилещов;   б/ Евлоги Георгиев;  

в/ Добри Желязков;   г/ Аргир Куюмджиоглу. 
 

17. Първото взаимно девическо училище било открито през: 

а/ 1835 г. от Васил Априлов в Габрово; 

б/ 1840 г. от Анастасия Димитрова в Плевен; 

в/ 1840 г. от Анастасия Тошева в Плевен; 

г/ 1840 г. от Анастасия Тошева в Стара Загора. 
 

18. През 1869 г.: 

а/ Константин Фотинов издал в Смирна първото българско списание „Любословие”; 

б/ Иван Богоров отпечатал в Лайпциг в-к „Български орел”; 

в/ в гр. Браила, Румъния било основано Българското книжовно дружество – първото 

средище на българската наука, преобразувано през 1911 г. в Българска академия на 

науките; 

г/ майстор Колю Фичето завършил строежа на моста над река Янтра при град Бяла. 
 

19. Не се занимавал с литературна дейност: 

а/ Иван Вазов;    б/ Кръстю Пишурка; 

в/ Николай Павлович;  г/ Добри Чинтулов. 
 

20. План, наречен „Закон за народните горски чети” разработил: 

а/ Любен Каравелов;   б/ Васил Левски;       в/ Георги Раковски; г/ Христо Ботев. 
 

21. На 3 април 1879 г.: 

а/ било открито Учредителното събрание; 

б/ за столица на Княжество България бил избран град София; 

в/ за български княз бил избран Александър Батенберг; 

г/ била приета Търновската конституция. 
 

22. Съпротивителното движение срещу Берлинския договор било подето от комитетите: 

а/ „Съединение”;       б/ „Единение”;       в/ „Единство”;   г/ „Единодействие”. 
 

23. „Управлението на правителството съдействало за стопанската стабилизация, 

като договорило два външни заема (Стабилизационен и Бежански) от американски и 

английски банки”. Това твърдение се отнася за правителството на: 

а/ Александър Стамболийски;   б/ Александър Цанков; 

в/ Андрей Ляпчев;    г/ Александър Малинов. 
 

24. Едноличното управление на цар Борис ІІІ се наложило окончателно при 

правителството на: 

а/ Никола Мушанов;    б/ Кимон Георгиев;  

в/ Георги Кьосеиванов;    г/ Богдан Филов., 
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25. С подписаната на 7 септември 1940 г. Крайовска спогодба България си възвърнала: 

а/ Вардарска Македония;   б/ Беломорска Тракия; 

в/ Западните покрайнини;   г/ Южна Добруджа. 
  

26. Дейвид Ливингстън е най-големият изследовател на континента Африка. Той 

изследвал поречието на реката Нил и изминал 5 700 км. Съставил карта, на която 

разстоянието между точките е 7,5 см, а мащабът е: 

а/ 1:7 600;             б/1: 76 000;         в/1: 760 000;      г/1: 760 000. 
 

27. Попълнете таблицата: 

Пътешественик Велико географско откритие 

Фернандо Магелан  

Вашку да Гама  

Христофор Колумб  

Витус Беринг  

Александър фон Хумболт  

 

28. Зачертайте излишното понятие във всеки ред: 

 Африка        Ю.Америка            Пангея              С. Америка 

 испанци        мулати                   метиси             замбо 

 пигмеи          араби                    бушмени          банту 

 Заир             Замбези                  Нигер                Парана 
 

29. Ти си екскурзовод на група туристи, чиято цел е да разгледат най-известните обекти  

в континента Африка. Отбележи местата, които  би им предложил за посещение? 
 

o Островите Галапагос 

o Езерото Титикака 

o Водопадът Виктория 

o Пирамидите и Сфинкса 

o Амазония 

o Мачу Пикчу 

o Ниагарския водопад 

o Делтата на реката Нил 
 

30. За коя африканска страна се отнася описанието „Граничи с Атлантически  океан и 

Индийски океан. Тя е най-развитата държава в Африка в стопанско отношение. 

Столицата й е град Претория” ? 

а/ Етиопия;            б/ Египет;              в/ РЮА;             г/ Нигерия. 
 

31. Кое е общото в географското положение на континентите Северна и Южна Америка?   

а/ пресичат се от Екватора;   

б/ разположени са в Западното полукълбо; 

в/ граничат с Индийския океан; 

г/ граничат с Арктичния океан. 
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32. В едно от своите интервюта певацата Марая Кери разказва за себе си: „На една 

конференция във Венецуела майка ми – бяла жена от Дания среща баща ми, който е 

негър и живее там”. Каква е Марая Кери: 

а/ негърка;           б/ мулатка;            в/ метиска;              г/ замбо. 
 

33. Ти си представител на екологичната организация „Гринпийс”, която представя своя 

доклад в ООН  с наблюдение върху най-важните съвременни проблеми на 

континента Южна Америка. Дай някои свои предложения  по въпроса. 

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

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

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

 

34. В коя от двойка държава-столица  има допусната грешка? 

а/ Бразилия – Бразилия;                                б/ Египет – Кайро; 

в/ Аржентина – Сао Паолу;                          г/ Колумбия – Богота. 
 

35.   Подчертайте грешния отговор в текста: 

По положението си спрямо Екватора континентът Южна Америка се намира в 

Северното полукълбо, а спрямо Гринуич в Западното. Основните релефни форми в 

този континент са планините Коордилери, Атласни планини, Анди и Апалачи. Най-

големите острови са Мадагаскар, Огнена земя, Галапагос и Флорида. Най-големите 

реки в континента Ю. Америка са Амазонка, Замбези, Мисисипи и Парана. 

36. Ако пренесем метално топче от Земята на Луната, ще се измени:    

а/ масата на топчето;  б/ обемът на топчето; 

в/ теглото на топчето;  г/ формата на топчето. 
 

37. Космонавт може да се придвижва извън орбиталната станция с помощта на малки 

двигатели. На рисунката са показани четири  

сили, които тласкат космонавта в различни посоки. 

 В каква посока ще започне да се движи той? 

а/ посока А;   

б/ посока Б;   

в/ посока В;   

г/ посока Г. 
 

38. В коя от означените точки момичето трябва да натисне   

лоста, за да повдигне товара с най-малка сила? 

а/ А;  б/ Б;  в/ В;  г/ Г. 
 
 

39. В три съда с различни по площ дъна е налята вода до еднаква височина. Сравни по 

големина налягането, което водата упражнява върху дъното на съдовете и определи 

правилното съотношение между р1, р2, р3.   

а/ р1 > р2 > р3;   б/ р1 < р2 <р3; 

в/ р3 < р2 > р1;   г/ р1 = р2= р3. 
 

 

40. Общото тегло на Иван и неговия сноуборд е 420 N.   

      Площта на сноуборда е 3000 см². Колко е налягането  

            на сноуборда върху снега?  

а/ 0,14 Ра; б/ 126 Ра; в/ 140 Ра; г/ 1400 Ра.   



6 клас 

 6 

 

 
 

41. На кои от схемите двете лампи са свързани успоредно? 

а/ само на схема 2;   б/ само на схема 1 и 2; 

в/ и на трите схеми;   г/ на нито една от схемите.   
 

42. Кое от твърденията е вярно:  

а/ Протичането на химична реакция винаги се съпровожда с отделяне на газ. 

б/ Химичните реакции между газове протичат най-бързо. 

в/ Протичането на химични реакции винаги се съпровожда с образуване на утайка. 

г/ При химичните реакции химичните елементи не се запазват. 

 

43. При покълването от семето излиза: 

а/ стъбълцето; б/ листата;  в/ цветовете;  г/ коренчето. 

 

44. Сърце с едно предсърдие и една камера има: 

а/ делфинът;    б/ шаранът;   

в/ океанската костенурка;  г/ зеленият гущер. 

 

45. Кое от изброените НЕ води до предотвратяване на парниковия ефект?  

а/ използване на електроспестяващи домакински уреди; 

б/ подобряване изолацията на жилищата; 

в/ засаждане на много дървета; 

г/ увеличаване употребата на твърди горива. 


