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УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

 

27.04.2013 г. 
 

ТЕМА – ІІ клас 
 

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

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

         М.      О. С.       Общо 

 

 

    

 

1.  Помогнете на Ани да пресметне израза: 

  28 – 36 : 6 + 6 = 

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

 
2. Умаляемото е сборът от числата 36 и 45, а умалителят е частното на числата 63 и 9. 

Колко е разликата? 

 а/ 74;   б/ 47;   в/ 7. 

 

3. Мая казала: „Мама е на 34 години, която е с 25 години по-голяма от мен и с 19 

години по-стара от сестра ми.” На колко години са Мая и сестра й? 
 

Отг.: Мая - ............................ 

Сестра й - ..................... 

 

4. Броят на ябълките в една кошница се записва с двуцифрено число. 

Ябълките можем да разделим по равно между трима, петима и шестима, 

но не и между четирима. Колко са ябълките? 

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

5. В гаража на едно предприятие са подредени коли, с които превозват пътници. 
 

І гараж ІІ гараж ІІІ гараж ІV гараж V гараж VІ гараж 

2 4 6 10   

 Открийте зависимостта и посочете колко са колите в І гараж и VІ гараж. 

Отг.: V гараж - .................. 

VІ гараж - ................. 

6. От пръчка с дължина 80 см отрязали 5 парчета с дължина 6 см и 4 с дължина 9 см. 

Колко парчета с дължина 2 см могат да се отрежат от останалата част от пръчката? 
 

а/ 4;  б/ 7;  в/ 14. 
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7. В колко триъгълника от чертежа има точка?  

  а/ 5; 

  б/ 10; 

  в/ 7. 

 

8. Славка станала в 7 часа. Десет минути проветрявала стаята си и играла 

гимнастика; 5 минути оправяла леглото си; 15 минути се обличала; 20 минути 

закусвала; 5 минути подготвяла чантата си, след което тръгнала на училище. В 

колко часа е тръгнала за училище Славка? 

  а/ 7 ч. 40 мин.; б/ 7 ч. 30 мин.; в/ 7 ч. 55 мин. 

 

9. В два съда има по 80 л боза. От единия съд продали няколко литра, а от другия съд 

продали толкова литри, колкото останали в първия съд. Колко литри боза останали в 

двата съда? 

  а/ 80;  б/ 40;  в/ друг отговор ...................  
 
10. Ани имала 5 кукли, Ива – 6 кукли, а Ели – 10 кукли. Ива дала на Ани половината от 

своите кукли, след което Ани дала половината от куклите си на Ели.  

По колко кукли има всяко едно дете? 

 а/ 4, 3, 14;  б/ 5, 6, 14;  в/ 14, 5, 7.  
 
11. Всезнайко има трима приятели: Андрей, Иван и Стоян и 60 бонбона, които разделил 

така: На Андрей дал 6 пъти по-малко от всичките бонбони, на себе си оставил 5а , на 

Иван дал 3 пъти повече, отколкото оставил за себе си. Останалите дал на Стоян. По 

колко бонбона е получил всеки? 

     а/ 6, 5, 5, 30;    

      б/ 15, 15, 5, 30; 

       в/ 10, 5, 15, 30. 

 

12. С числата от 1 до 9, без да се повтарят, постройте магически квадрат, чийто 

постоянен сбор е 15. 

 

 6  

 

  

   

5 
  

   

 
  

 

13. Намерете обиколката на оцветената фигура, ако дължината на страната на 

квадратчето е 1 см. 

       

а/ 18;       

б/ 30;       

в/ 20.       
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14. Три котки изяждат 3 мишки за час и половина. За колко време 10 котки ще изядат       

20 мишки? 

      а/ 1 час 30 мин.;  
      б/ 3 часа; 

      в/ 2 часа. 

 

15. В една ферма стопанин хранел кози, петли, овце и свине. Общо краката им били 32, 

рогата им – 6, а крилата им 12. Колко поотделно са козите, петлите, овцете и свинете? 

  

 

а/ 3, 4, 5, 1; 

 б/ 1, 2, 6, 3; 

 в/ 3, 6, 1, 1. 

 

 
 

Задачата на Всезнайко: От укритието си бобър изминал 19 м по течението на 

реката, а след това срещу течението – 25 м. После се върнал 21 м по течението 

на реката. На какво разстояние се намира бобърът от мястото на тръгване? 

 

Решение: 
 

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

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

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

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

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

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

16. Кои са членовете на едно семейство? Огради верния отговор: 
 

  а/ мама, татко, брат, леля, Шаро; 

  б/ татко, мама,аз,брат,сестра; 

  в/ татко,мама,аз,дядо,братовчед. 

 

17. Довърши изреченията: 
 

  а/ Училището се ръководи от………....................... 

  б/ Учениците се обучават от ………........................ 

  в/ За здравето на учениците в училище се грижи ……................................... 

  г/ Почивката между всеки учебен час се нарича ……………......................... 

 

18. Кое от твърденията  е вярно? Огради! 
 

а/ Правата и задълженията на ученика са описани в училищния стол. 

б/ Правата и задълженията на ученика са описани в училищния вестник. 

в/ Правата и за  задълженията на ученика са описани  в  училищния правилник. 

г/ Ученикът няма права, а само задължения. 
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19. Намери излишната дума във всяка колонка! Подчертай я ! 

 

летец                     самолет 

светофар               кръстовище 

шофьор                камион 

         машинист             влак    

 

20. В таблицата са скрити названията на етносите в България. Открий ги като ги 

оградиш и запишеш на реда под нея: 
 

 

 

 

 

 

  

 

…………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………….. 

 

21. Подреди думите в  колонките : 
 

Коледа, сурвакане, Великден, Цветница,  лазаруване, коледуване, Гергьовден, кукери 

 

ПРАЗНИЦИ                                      НАРОДНИ ОБИЧАИ 

 

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

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

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

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

 

22. Кой празник се описва в текста: 
 

Бият радостни камбани в градове и в села 

и отекват разлюляни над гори, нивя, поля. 

И зове ни тази песен да си подадем ръце, 

да речем: ”Христос възкресе!”, ................../Е.Багряна/ 

 

Запиши кой е този празник тук : ……………………………….. 

 

23. Избери здравословно меню за училищния стол и го запиши: 

 

1. Ябълка                                                        МЕНЮ 

2. Супа                                                       

3. Пица                                                     1.  ……………… 

4. Шоколад                           

5. Печена риба     2.  ……………… 

6. Вафла 

7. Бонбони     3.  ……………… 

л б ъ л г а р и х т 

р з с о и в т е н у 

о ж е в р е и б о р 

м е т и х я ч г ш ц 

и ю а р м е н ц и и 

д у н в с н р м с щ 
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24. Отговори с ДА или НЕ: 

 

а/ Земята се върти около Слънцето и това обуславя редуването на  

четирите годишни времена:пролет, лято, есен, зима.   _______ 
 

б/ През лятото вали сняг, температурите са ниски, а дните – къси. _______ 
 

в/ Дърветата и храстите цъфтят през есента.         _______ 
 

г/ Едно денонощие е равно на 24 часа.                            _______ 

д/ При пътуване в автомобил децата до 7 години сядат  

                отзад на детски седалки, обезопасени с колан.         _______ 
         

   е/ При земетресение трябва да скрием под чадър.         _______ 
 
 

 

ж/  След месец септември следват ноември и декември.                     _______ 

 

з/  Слънцето,въздухът,почвата и водата са част от живата природа.          _______ 

 

25. Кое растение НЕ Е  на мястото си? Зачеркни     

 го! Запиши названието на всяка група под                колонката: 
 

лайка                       шипка                      бор 

ягода                       орех                          липа 

кокиче                     леска                         нарцис 

кестен                    малина   дъб 

 

–––––––                     –––––––––               –––––––– 

 

26. Реши кръстословицата! Вертикално ще получиш вид превозно средство. 
 

1. Месеците, датите и дните са записани в ……. 

2. Елемент от неживата природа. 

3. Домашен любимец. 

4. Тъмната част от денонощието. 

5. Майката на твоята майка. 

6. Сетивни органи, с които възприемаме  

звуци, говор, шум. 

7. Една година има четири …….. .     

 

  

 
 

Превозното средство е ……………………………………….. 

 

27. На картинката са изобразени животни. Запиши названията им в правилната колонка. 

  

 
 

 

 

1.          

2.       

3.      

4.     

5.     

6.      

7.         
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ДИВИ  ЖИВОТНИ      СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ         ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

28.  За да бъдеш в безопасност докато играеш, какво НЕ трябва да правиш? Огради: 

                               а/ Да гониш топката на уличното платно.                                           

                               б/ Да караш колело по велоалеите.                                                        

                               в/ Да се движиш само по тротоара.                                

                               г/ Да пресичаш на пешеходна пътека.                         

                               д/ Да пресичаш само при  червена светлина на светофара.                                                                                    

                               е/ Да чакаш автобус на платното пред автобусната спирка. 

                               ж/ Да управляваш мотоциклет и автомобил.  

 

29. Тази година училището на  Всезнайко  празнува. Какво - ще разбереш ако решиш  

ребуса като махнеш толкова букви от думата на всяка картинка, колкото чертички има 

пред или след  нея. 

, ,,, , ,,,,, ,     , ,, ,    , ,,,, ,    ,, , ,     ,, ,, 

 

     Запиши какво получи на празния ред : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

 

30. Всезнайко пита: Кой? Кога? Защо? 
 

      а/ Коя дума е название на животно и място за безопасно пресичане на улица? 
 

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

      б/ Кой е националният номер, на който можеш да позвъниш при спешни случаи – 

         бедствия, катастрофа, кражба, инцидент? 
 

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

      в/ Защо е нужно разделното събиране на отпадъци ? 
 

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

      г/ Кога се чества празника на град Бургас и защо на тази дата? 
 

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

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

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

      д/ Кой е националния празник на Р България и на коя дата се чества ? 
 

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

      е/ Кои органи на човешкото тяло наричаме „сетивни органи”? 
 

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

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BA%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=ucshvPTq9aWYOM&tbnid=ciOQaN-eJhsazM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.parzalki.com/%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0-2/&ei=qX9aUbL8AcTRtAbJhYGQBg&bvm=bv.44697112,d.Yms&psig=AFQjCNGNIPHRRhUEXdh4JU89XeiAiFr8tg&ust=1364971516777095
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=cartoon+waterising+can&source=images&cd=&docid=W7z3Mv6jdZomtM&tbnid=tTLn6NCP9Kp3_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://chrishughesdesign.blogspot.com/2012/08/watering-can.html&ei=WoVaUafrNsaWtAbT4YCoCw&bvm=bv.44697112,d.Yms&psig=AFQjCNHcT2YSuiJbAVAY6Jb_SK4fM5FbUQ&ust=1364973248601289
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Верни отговори : 
 

                   16.  Б 

                   17. а) директор  б) учители в)мед.сестра/лекар г)междучасие 

                   18.  В 

                   19. Светофар, кръстовище 

                   20. Българи, турци, арменци, евреи, роми 

                   21. Празници: Коледа , Цветница, Великден ,Гергьовден  ; 

Обичаи: коледуване, сурвакане, лазаруване,кукери 

                   22. Великден 

                   23. супа, печена риба, ябълка 

                   24.  а) да ; б) не; в) не; г) да; д) да;  е) не;  ж) не; з) не 

                   25. Кестен, орех, нарцис; 

тревисти, храсти, дървета 

                   26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Диви животни:лъв,слон,елен ,заек; 

Селскостоп..животни :кон, кокошка, магаре, крава ; 

Дом.любимци:куче,котка, рибка 

                   28.   а) , д) , е) , ж) ; 

                   29.   юбилей 

                   30. „зебра” ; тел.:112 ;  за да можем да ги рециклираме;  на 6 декември- 

Никулден ;  

Освобождението на България ,3-ти март ; съдържат витамини; очи, уши, нос,език ,кожа 
 

                                              Критерии: 
 

                       16.  1точка 

                       17.  1 точка   / 4 по 0,25/ 

                       18.  1 точка 

                       19.  1 точка /2 по 0,5/ 

                       20.  2 точки 

                       21.  2 точки 

                       22.  1 точка 

                       23.  1 точка 

                       24.  4 точки 

                       25.  3 точки 

                       26.  4 точки 

                       27.  4 точки 

                       28.  1 точка 

                       29.  1 точка 

                       30.  3 точк 

1.  К А Л Е Н Д А Р 

2.   В О Д А 

3. К О Т К А 

4.  Н О Щ 

5. Б Е Б Е 

6.   У Ш И 

7.   С Е З О Н И 


