
3 клас 

 

 1 

УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

 

27.04.2013 г. 
 

ТЕМА – ІІІ клас 
 

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

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

                    М.     Ч.О.     Ч.П.   Общо 

 

 

     

 

1. Числото 39 има: 

 а/ 39 десетици;  б/ 9 десетици;   

в/ 3 десетици;  г/ друг отговор............................ 

 
2. Напишете четири числа, първото от които е 8, а всяко следващо е с 2 по-малко от 

предходното. Четвъртото число е: 

 а/ 14;  б/ 2;  в/ 20;  г/ друг отговор............................ 

 
3. Ако 53 + 46 = 66 + , кое число трябва да се постави на мястото на  ? 

а/ 33;  б/ 73;  в/ 36;  г/ 53. 

 

4. Кои две цифри трябва да задраскаш в числото 31659, така че от останалите цифри, 

без да се разместват, да се получи възможно най-малко число? 

а/ 6 и 9;  б/ 3 и 6;  в/ 3 и 9;  г/ 3 и 1. 

 
5.  – Хапнете си сливенски милинки! 

 - Дайте пет за сто стотинки.  
 Колко стотинки струват три милинки? 
 

а/ 4;   б/ 8;   в/ 12;   г/ 60. 

 
6. Четири момчета решили вярно следните задачи: 

 Антон: 204 : 2 + 2 . 2;  Васил: 204 : (2 + 2) . 2; 

 Георги: 204 : (2 + 2 . 2); Дамян: (204 : 2 + 2) . 2 
 

    Кой от тях е получил най-голям резултат? 

а/ Георги;  б/ Васил;  в/ Антон;  г/ Дамян. 

 
7. Намерете сбора от цифрите на числата по-големи от 9 и по-малки от 20. 

 а/ 29;   б/ 55;   в/ 145;   г/ 45. 

 

8. В магическия квадрат, на мястото на звездичката стои 

числото: 

       а/ 17;  б/ 13;  в/ 15;  г/ 10. 
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9. Сборът от цифрите на едно число ще наричаме „цифров корен” на числото. 

Например „цифровият корен” на числото 201 е 2 + 0 + 1 = 3. Намерете сбора от числата, 

които са по-малки от 200 и имат „цифров корен” 4. 
 

 а/ 466;  б/ 528;  в/ 576;  г/ друг отговор........................ 

 
10. Колко квадрата има фигурата? 

 а/ 16;  б/ 18; 

 в/ 22;  г/ друг отговор.......................... 

 
 
 

11. В торбичка има стъклени топчета:  10 сини, 12 червени, 8 зелени и 6 златисти. 

Колко най-малко топчета трябва да извади Мишо без да гледа, за да е сигурен, че 

между извадените има поне едно златисто на цвят топче? 

  

а/ 31;  б/ 22;  в/ 6;  г/ друг отговор........................ 

 
12. Господин и госпожа Колеви тежат общо 150 кг.  

Госпожа и господин Събеви тежат общо 160 кг.  

Господин Колев и господин Събев тежат общо  

200 кг. Общо колко килограма тежат двете госпожи? 

  

а/ 90;  б/ 110;  в/ 120;  г/ друг отговор........................ 

 
13. В градината на Ида цъфнали жълти и червени лалета – общо 88. 

Жълтите лалета са с 4 повече от червените. Колко жълти лалета има в 

градината? 

  а/ 52;  б/ 50;  в/ 46;  г/ друг отговор........................ 

 
14. На остров Тамбукту 4 чушки и 1 пъпеш се разменят за 17 банана. Пъпешът се 

разменя за 1 чушка и 7 банана. Колко банана трябва да даде Тим за 5 чушки?  
 а/ 9;  б/ 10;  в/ 24;  г/ друг отговор........................ 

 
15. Карлсон номерирал 106 картички от колекцията на Дребосъчето.  

  Колко цифри е написал? 

    а/ 180;  б/ 189;  

  

    в/ 210;  г/ друг отговор.......................... 

 
Задачата на Всезнайко: Шест разбойници и техният главатар си делили торба с 

жълтици. Всеки от разбойниците получил един и същ брой жълтици, а техният главатар 

– 2 пъти повече от всеки от тях. При това разпределение останали 5 жълтици, които не 

успели да разделят. Възникнал спор, в резултат на който двама от разбойниците били 

прогонени. 

 Петте неразпределени жълтици и жълтиците на прогонените разбойници били 

разпределени по равно между останалите разбойници и главатаря. Така жълтиците на 

всеки се увеличили с 31. 

 а/ По колко жълтици е получил всеки при първото разпределение? 

 б/ Колко са били всички жълтици? 
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Р е ш е н и е: 
 

а/....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

б/....................................................................................................................................................

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

16. Коя от посочените връзки НЕ Е вярна? 
 

а/ селища край реките – славяни – конска опашка; 

б/ Тангра – българи – хан; 

в/ Тракийски конник – траки – вяра в задгробен живот; 

г/ славяни – княз – Перун. 
 

17. За кого се отнася описанието на древния летописец: „Срещу неприятеля тръгвали 

пеш, въоръжени с малки щитове и копия, но се научили да превземат и крепости” ? 
 

 а/ елини;  б/ траки;  в/ славяни;  г/ българи. 

 

18. Кого от четиримата владетели са наричали КНИГОЛЮБЕЦ?  
 

 а/ цар Симеон;  б/ цар Калоян; в/ цар Петър;  г/ цар Самуил. 

 

19. Огради вярното твърдение: 
 

 а/ признаването на автономна българска църква е станало  

    по мирен път;         ДА НЕ 

б/ поп Богомил създал учение, с което призовал 

    всички да НЕ се противопоставят на църквата и царя;   ДА НЕ 

в/ Иван Асен ІІ поставил началото на Второто българско царство; ДА НЕ 

г/ най-големият празник на евреите е Курбан Байрям   ДА НЕ 

 

20. Периодът, през който българите започват усилено да се занимават със занаяти и 

търговия, отварят училища, извоюват самостоятелна църква, се нарича  
 

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

21. Кое от четирите събития е станало най-рано? 
 

 а/ извоюването на църковна самостоятелност; 

 б/ Априлското въстание; 

 в/ написването на „История славянобългарска”; 

 г/ написването на „Рибен буквар”. 
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22. Свържи със стрелки годините със събитията: 
 

а/ 1878 г.  Битка на иван Асен ІІ при с. Клокотница 

 

б/ 1230 г. Битката на цар Самуил при с. Ключ 

 

в/ 1014 г. Освобождение на България от османско робство 

 

г/ 1876 г. Избухва Априлското въстание 

 

 
23. През лятото Ива била на екскурзия със семейството си по пътя на старите български 

столици. В една от тях тя видяла останките от издигнатата на времето кръгла църква от 

известен български владетел. Запиши: 
 

 1. Коя е столицата?     ...................................... 

 2. От кой владетел е издигната църквата?  ...................................... 

  

 

 

 

 

 
 
 

24. Кой град НЕ се намира на Дунавската равнина? 
 

 а/ Свищов;  б/ Плевен;  в/ Видин;  г/ Силистра. 
 

25. Първата българска атомна централа е построена край град: 
 

 а/ Свищов;  б/ Белене;  в/ Козлодуй;  г/ Казанлък. 
 

26. Помогни на Незнайко да открие коя е тази природна забележителност: 

 

       а/ Белоградчишките скали; 

       б/ Побитите камъни; 

       в/ Искърски пролом; 

       г/ Чудните мостове.   

 

27. Кое е най-голямото богатство на Дунавската равнина? 
 

 а/ обширните равнини;   в/ гъстите гори; 

 б/ дълбоките котловини;   г/ плодородните почви. 
 

28. В каква посока от изброените места се намира България? 

 

 а/ от Турция     ................................. 

 б/ от Черно море   ................................. 

 в/ от Румъния   ................................. 

 г/ от Сърбия и Черна гора  .................................  
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29. Защо наричаме Черно море „морска врата” към света? 

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

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

30. Дошли са ти гости от чужбина. Запиши кои природни забележителности ще им 

покажеш? 

1............................................................................................................................. 

2............................................................................................................................. 

3............................................................................................................................. 

4............................................................................................................................. 
 

31. Коя е птицата, която носи яйцата си в чужди гнезда и не се грижи за тях? 

 а/ скален орел; б/ гургулица;  в/ кукумявка;  г/ кукувица. 
 

32. Кое вещество при охлаждане до определена температура увеличава обема си? 

 а/ пластмаса;  б/ захар;  в/ въздух;  г/ вода. 
 

33. Коя промяна е необратима? 

 а/ сваряване на яйце;  б/ загряване на олио; 

 в/ разтягане на ластик;  г/ смесване на семена. 
 

34. В картинния ребус ще откриеш какво са растенията за Земята. 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

35. В кой ред са изброени само влечуги? 

 а/ костенурка, крокодил, гущер;   б/ жаба, змия; врабче; 

 в/ охлюв, гущер, костенурка;   г/ змия, охлюв, жаба. 
 

36. От предложените морски обитатели запиши само рибите: 

 попче, рапан, тюлен, сафрид, делфин, скарида, паламуд, скумрия 

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

37. На схемата е показана хранителна верига. Как ще се измени броят на зайците в тази 

гора, ако ловци избият всички лисици? 

         
 а/ ще нарастне;    б/ ще намалее;  

 в/ няма да се промени;   г/ ще се унищожат. 
 

38. Коя група се състои само от вредители по растенията? 

 а/ листна въшка, калинка, зелева пеперуда; 

 б/ гъсеница, листна въшка, колорадски бръмбар; 

 в/ колорадски бръмбар, синигер, гъсеница; 

 г/ зелева пеперуда, листна въшка, синигер. 
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39. В коя група са записани само тела? 

 а/ молив, захар, стъкло;   в/ молив, кана, гвоздей; 

 б/ стъкло, кана, гвоздей;   г/ кана, стъкло, захар. 
 

40. Растенията и гъбите си приличат по: 

 а/ начина на хранене;   в/ начина на движение; 

 б/ външния вид;    г/ начина на размножаване. 
 

41. Каква е причината някои птици да са прелетни? 

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

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

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

42. За кои растения се отнасят следните характеристики: слаборазвити корени, гъвкави 

стъбла, листата са плоски, тесни и дълги или насечени ? 

 а/ на сушата;     в/ тревистите растения; 

 б/ във водните басейни;   г/ в пустинята. 
 

43. В кой ред са изброени само органи за хранене на човека? 

 а/ черва, бели дробове, нос;   в/ нос, хранопровод, сърце; 

 б/ уста, стомах, черва;   г/ стомах, нос, зъби. 
 

44. Огради вярното твърдение: 

 Органите на движението са кости, мускули и кожа.  ДА НЕ 

 Хранителните вериги в природата показват, че 

животът на Земята зависи изцяло от растенията.   ДА НЕ 

 Плевели са растенията, които помагат за развитието 

на селскостопанските култури.     ДА  НЕ 

 За да се поддържа горенето е необходим въздух.  ДА НЕ 

 

45. Всезнайко пита: Защо? Защо? Защо? 

o Защо животинският свят в широколистната гора е по-богат? 

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

................................................................................................................................. 
o  Защо есента е най-топла и продължителна по Черноморското крайбрежие? 

 

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

................................................................................................................................. 
o Защо диворастящите растения произвеждат хранителни вещества само през 

деня? 

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

................................................................................................................................. 
o Защо насекомите носят това название? 

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

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


