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  УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

 

20.04.2013 г. 

 

ТЕМА – І клас 

 

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

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

         М.     Р. К.        Общо 

  

 

   

1. В кръгчетата напиши числа така, че сборът по всички лъчи да е един 

и същ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Катеричката Кики, Вълчо и Зайо Байо са на цирк. Кики е отдясно  

на Зайо, а Вълчо е отдясно на Кики. Кой е в средата? 

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

3. Аз съм по-голям от разликата 14 г. – 7 г. и по-малък от разликата  

14 г. – 5 г. На колко години съм? 

Отг.:.............................. 

4. Котана вчера от зарана 

много рано, рано стана. 

хукна да лови мишлета 

с дълги опашлета 

за малките си котета.  

Преброи 8 ушлета. 

Колко са крачетата? 

Колко са мишлетата? 

Отг.:.............................. 
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5. Запиши всички подходящи числа в празните квадратчета. 
 

14 >  >12   20 >  > 15   17 <  < 20 

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

6. Попълни схемата, като извършиш действията и ще узнаеш до колко 

години живее катеричката. 

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

7. Петьо се грижи за 4 бели и 2 сиви гълъба. Дядо му купил нов кафез и 

преместил 3 гълъба в него. Какви могат да бъдат гълъбите по цвят? 
 

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

8. По пътека с дължина 16 метра един срещу друг се движат костенурка 

и таралеж. Костенурката изминала 4 метра, а таралежът – 3 метра. На 

какво разстояние се намират те един от друг? 
 

 

 

 

 
 

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

9. Светла намерила 2 лв. и си помислила: „Ако намеря още толкова 

лева, колкото намерих и мама ми даде 10 лв., ще ми станат общо 15 

лв.” Колко лева е имала Светла в началото? 

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

10. Открийте липсващите числа в редицата: 
 

3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, ___, ___, ___, ___, ___, ___ 
 

11. Тошко казал: „Срещу мен бягаха кончета – едно пред две,  

едно между две и едно след две?” Колко са всичките  

кончета? 

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

 
 

 



1 клас 

 3 

 

12.  Попълни празните кубчета: 

 

 

 

 

 
 

13. Кое е по-леко – килограм памук или килограм желязо? 

 

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

 

14. Определи вида на геометричните фигури, от които е направено 

птичето. Запиши броя им в съответната фигура вдясно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Задачата на Всезнайко: В двора на баба Стефка има 3 кокошки, 

още толкова патета, а котетата са по-малко от патетата, но повече от 

кучетата. Колко са котетата и колко са кучетата? Колко животни има в 

двора на баба Стефка? 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

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

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

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

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

16.  Иво е син на Ангел, а Ани е сестра на Иво. 

 

 Каква е Ани на Ангел? ........................ 

 Какъв е Ангел на Ани? ........................  

 Какъв е Иво на Ани? ........................ 
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17.  Попълни пропуснатите думи в текста. 
 

Моята родина е .................................................. Цветовете на 

българското знаме са ....................................................................................... 

Аз живея в ................................................ Уча в училище .................................. 

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

 

18.  Посочи местоработата на хората с изброените професии: 
 

Пощальон   .......................................... 

Регулировчик  ..........................................  

Клоун   .......................................... 

Диригент   .......................................... 

 

19.  Помогни на Иво да открие вярната последователност на сезоните. 

Огради верния отговор. 
 

o лято, пролет, есен, зима 

o пролет, лято, есен, зима 

o есен, зима, лято, пролет 
 

20.  Запиши названието на всяка група растения: 

     

роза  лайка  бор 

шипка  минзухар  липа 

къпина  синчец  бреза 
 

21.  Подчертай излишната дума от условията, необходими за живот на 

растенията. 
 

топлина, светлина, дъжд, въздух, вода, почва 
 

22.  Постави върху рисунката на дървото цифрата, която показва 

отделните органи. Кой орган липсва? 

 

1. корен 

2. стъбло 

3. листа 

4. плодове 

..................................... 
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23. Прочети и подчертай кое е това животно от всички изброени. 

Напиши към коя група спада? 

 

Диво животно съм. Тялото ми е покрито с козина. Храня се с 

месо. Често през зимата нападам стадата. 
 

мечка, лисица вълк, заек  (.............................................................) 

 

24. Разпредели изброените животни според това как прекарват зимата. 
 

таралеж, щъркел, лисица, мечка, врабче, славей 

 

Отива в топлите 

страни 

 Търси храна и 

убежище (подслон) 

 Спи зимен сън 

 

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

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

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

 

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

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

  

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

 

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

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

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

 

25. Запиши три правила за опазване на природата. 
 

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

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

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

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

26. Има три думички вълшебни и те на всички са известни. Попълни ги. 

Едната „...............................” се нарича и нея всеки я обича. Приятел в 

нужда ти помага кажи „..................................................” веднага. Грешиш 

ли нещо, не забравяй, кажи: „Другарче, ......................................................” 

 

27. Свържи всеки празник с това, което се отнася за него. 

Великден     сурвакари 

Трети март    шарени яйца 

Нова година    вием венци от цветя 

24 май     празнична заря 
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28. Прочети внимателно стихотворението, написано от Ваше 

другарче, свързано с безопасността Ви и попълни пропуснатите думи 

в него. 

Всеки ден на тротоара   Улица се прекосява, 

весел мига ................................. като много се ....................... 

Най-учтиво поздравява:  и то само на пресечка 

„Пълно е с коли платното  по ...................................пътечка!” 

и внимавайте, защото   Спрете се на тротоара, 

пешеходни дребни грешки  щом ....................... сигнал  подава 

струват цял живот човешки. бързо всеки да минава! 

 

29. Свържи със стрелка всеки продукт със съответната група. 
 

сирене   хлебни продукти   геврек 

мляко    месни продукти    картоф 

домат              млечни продукти    зеле 

кашкавал   захарни продукти    риба 

питка        зеленчуци      захарно петле 

праскова         плодове       салам 

ябълка                 шоколад 

 

30. Всезнайко пита, а първокласниците отговарят с „ДА” и „НЕ”: 

 През есента грее силно слънце.     ................. 

 Зеленчуците са много полезни за човека.    ................. 

 Зъбите се мият след хранене.     ................. 

 Дърветата и животните се събуждат от зимен сън,  

защото идва пролетта.      .................. 

 Пешеходците имат право да се движат по платното. .................. 

 Игрите навън са полезни и приятни и не  

крият опасности.       .................. 


