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УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

 

27.04.2013 г. 

 

ТЕМА – ІV клас 
 

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

Училище…………………………………………………….. град……………………… 

                    М.       Ч.О. Ч.П.     Общо 

 

 

     

 

1. С 3 еднакви автобуса пътуват 159 екскурзианти. По колко деца има в 1 автобус, 

ако във всеки автобус има по равен брой деца? 
 

 а/ 52;  б/ 53;  в/ 54;  г/ 60. 

 

2. Решете числовия израз и ще разберете в коя година е роден писателят Елин 

Пелин: 

(714 : 51) . 0 + 1877 
 

 а/ 1887;    б/ 1877;      в/ 1788;  г/ 1787. 

 

3. Нели намислила число. Към него прибавила произведението на най-малкото 

четно едноцифрено число и 132 и получила 327. Кое число е намислила Нели? 
 

 а/ 63;  б/ 62;     в/ 61;  г/ 60. 

 

4. Пресметнете израза и запишете резултата с римски цифри. 

  С – ХV . ІІ = 
 

 а/ LXX;  б/ XXL;  в/ CX;   г/ LX. 

 

5. За да разберете къде е роден Елин Пелин, попълнете правоъгълниците, като 

започнете от № 1. Отговорът е начало на следващото пресмятане в друг правоъгълник и 

така до последния правоъгълник. В празните квадратчета отдолу записвайте буквите в 

тяхната последователност, която получавате. 

 

   153 : 3 = 

Б 
 

 

357 – 149 = 

Й  

 
 

208 

О 

 
 

832 : 4 = 

В    
 

 

208 : 2 = 

Л  

 
 

104 + 728 = 

О 

 
 

51 . 7 = 

А 
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6. Числото 66 е сбор на 3 последователни естествени числа. Кое е второто число? 
 

 а/ 12;   б/ 22;   в/ 32;  г/ 42. 

 

7. Ако към годините на брата прибавим годините на сестрата, ще се получат 

годините на майката. На колко години е сестрата, ако братът е на 28 години, а майката 

на 53 години? 
 

 а/ 26;   б/ 23;   в/ 27;   г/ 25. 
 

8. Територията на България е 111 000 кв. км. Колко кв. км. е площта на Бургаска 

област, като знаете, че тя е една осма от територията на България? 

 

 а/ 13 875;  б/ 1 375; 

 

 в/ 1 385;  г/ 13 865. 
 

 

9. По права линия са засадени 4 дървета – ябълка, круша, вишна, слива. Известно е, 

че разстоянието между крушата и вишната е 200 м, между крушата и сливата е 300 м, 

между ябълката и крушата е 400 м. На какво разстояние са засадени ябълката и 

вишната? 
 

 а/ 200 м.;  б/ 300 м.;  в/ 100 м.;  г/ 400 м. 
 

10. Спортната площадка на ОУ „Елин Пелин” – Бургас е имала правоъгълна форма с 

размери 25 м и 6 м. По-късно увеличили площта на площадката с 50 кв. м., като 

запазили дължината й. Колко метра е новата ширина на спортната площадка? 
 

 а/ 12 м.;  б/ 4 м.;  в/ 8 м.;   г/ 10 м. 
 

11. На три магазина доставили общо 520 кг захар. Ако от първия продадат 110 кг, а 

от втория и третия – по 70 кг, то захарта в трите магазина ще остане по равно. По колко 

килограма захар са доставили първоначално в трите магазина? Решете задачата и я 

запишете на редовете. 

Р е ш е н и е: 

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

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

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

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

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

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

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

 

12. Елин Пелин е автор на един от най-хубавите български юношески романи „Ян 

Бибиян”. Делян си закупил тази книга и дал да му я подвържат, за да си я запази дълги 

години. Колко струва подвързията, ако книгата и подвързията струват общо 32 лв. и 

80ст., а подвързията е с 13 лв. и 76 ст. по-евтина от книгата? 
 

     а/ 19 лв. 52 ст.;    б/ 9 лв. 52 ст; в/ 19 лв. 04 ст.; г/ друг отговор................ 
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13. В едно училище има 98 четвъртокласници. От тях 45  са отличници по математика, 

а 23 – по човекът и природата, при това 7 от тях са отличници по двата предмета. Колко 

са учениците от ІV клас, които не са отличници по математика и човекът и природата? 
 

 а/ 30;  б/ 23;  в/ 37;  г/ 53. 

 

14. Двугърба камила дава 7 л мляко на ден. За 2 дена, от млякото, надоено от една 

двугърба камила, се получава 980 г масло. Колко грама масло се получават от 1 л 

мляко? 
 

 а/ 14 г.;  б/ 140 г.;  в/ 490 г.;  г/ 70 г. 

 

15. Бащата на Иво е художник. Решил да използва 3 различни цвята, за да получи 

нови. Смесил ги по всички възможни начини. Колко цвята общо е получил бащата на 

Иво? 
 

 а/ 3;  б/ 4;  б/ 6;  г/ 7. 

 

 Задачата на Всезнайко: Ася, Никол и Сашо имали голяма кутия с топки.  

Първо Ася взела половината от всички играчки и още 3, после Никол взела половината 

от останалите и още 2 и накрая Сашо взел половината от останалите и още 4. Накрая в 

кутията останали 2 топки. По колко топки е взело всяко дете? 

 

Р е ш е н и е: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Кой воден обект свързва България с 

европейските държави от Средна Европа? 

 

а/ Черно море; 

б/ Средиземно море; 

в/ река Дунав. 

 

16. Коя двойка планина  с най-висок връх НЕ е вярна? 

а/ Рила – Вихрен;              б/ Стара планина – Ботев;           в/ Витоша – Черни връх. 

 

17. В коя природна област са изградени големите язовири „Кърджали“ и „Батак“? 
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а/ Дунавската равнина;    б/ Старопланинската област;      в/ Рило – Родопската област. 

 

18. Как са подредени  от запад на изток задбалканските полета? 

а/ Казанлъшко, Софийско, Карловско; 

б/Карловско, Софийско, Казанлъшко; 

в/ Софийско, Карловско, Казанлъшко. 
 

19. Срещу всяко твърдение запиши ДА или НЕ (вярно или невярно е всяко от тях). 

а/ Красивата Ягодинска пещера е разположена в Централен  Балкан. ..................... 

б/ Птицата глухар не е характерна за Българското черноморско крайбрежие.  

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

в/ Байкушевата мура расте в Рила.      .................... 

г/ Курортът  Приморско се намира между Бургас и устието на река Резовска.   

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

д/ Първият български резерват, обявен през 1933г. е „Парангалица“ в Рила. 

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

е/ Прочутата българска роза, лавандулата и ментата се отглеждат в  

    Самоковската котловина.      .................... 

ж/ Река Ропотамо тече през Странджа планина.   .................... 

з/) „Градът на липите“наричат град Ямбол.     .................... 

и/ В Преходната област са изградени най-големите планински курорти.   

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

й/ Нископланинската и хълмиста територия, наречена  Предбалкан,  

    се намира западно от Средна гора.     ..................... 

к/ Поморие е известен туристически град и край него се добива сол  

    и лечебна кал.        ..................... 

л/ Родопите е планина, за която са характерни най-много проходи,  

    свързващи отделните части на България.     ..................... 

 

20. Панагюрското и Вълчитрънското съкровище принадлежат на цивилизацията на: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  а/ елините;                           б/ римляните;                      в/ траките. 
     
21. Кои твърдения НЕ са верни? Огради ги. 

а/ Българската държава била създадена през 681 година, след победата на хан Крум    

    над византийците.  

 б/ Славянската азбука била създадена през ІХ век. 

 в/ Княз Борис І приема учениците на Кирил и Методий през Х век. 

 г/ България била завладяна от османците през ХV век. 

 д/ Климент и Наум са бележити български книжовници от времето на княз Борис и  

     цар Симеон. 

 е/ Периодът от създаването на българската държава до падането й под османско  
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   робство се нарича Българско възраждане. 

 

22. Разпредели в таблицата по един владетел от указаните периоди, като използваш 

дадените под нея имена. 

 

1. Езическа            2. България през           3. Бторо българско      4. България през ХХ век 

   България                   ІХ – ХІ век                         царство       

 

 

 

Имена на владетели: Фердинанд І, Самуил, княз Борис І, Иван Асен ІІ, Борис ІІІ, 

Калоян, Омуртаг 

 
 

23. Под всеки портрет запиши съответното име. Разпредели имената в три групи и ги 

запиши. 

Будители       Борци за свобода            Борци за църковна независимост 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

 

24. Попълни празните места в текста. 

а/ Рилският манастир, Старият Несебър и езерото „Сребърна“ са част от 

световното ................................................. и ............................................. наследство. 



4 клас 

 6 

б/ През 1879 година в Търново бил приет основният закон на княжество 

България -............................................................................................... 

в/ Най –добри условия за зимни спортове и туризъм в България има в 

............................................................................ област. 

г/ Република България е приета за пълноправен член на НАТО през 

.............................. год. , а за член на Европейския съюз през..................................год. 

 

25. Запиши срещу всяко твърдение ДА или НЕ. 

а/ Магнитът привлича железни предмети поради земното притегляне - ................. 

б/ Зелените растения улавят слънчевата светлина чрез листата.  -.................. 

в/ Буковата гора е изкуствено съобщество.      -.................. 

г/ Луната е изкуствен спътник на Слънцето.      -.................. 

д/ Млекото и млечните продукти са богати на белтъчини.    -.................. 

е/ Малките бозайници започват развитието си извън организма на  

    майката.           - ................. 

ж/ Природните явления изгреви залез са свързани с понятието година. -................ 

 

26. Какво НЕ получаваме от нефта? 

а/) бои и пластмаси;          б/ бензин и нафта;                в/ стъкло и порцелан. 

 

27. Коя от двойките планети са съответно най-близо и най-далече от Слънцето? 

а/ Венера, Уран;               б/ Марс, Нептун;                   в/ Меркурий, Нептун. 

 

 

 

 

 

 

28. Попълни празните места  от текста със следните думи:  

тръстика, пъстърва, водорасли, щука, калкан, шаран, сафрид 

   В блатото и езерото живеят ............................................... и .............................................., 

а край бреговете им расте ............................................................ В горното течение на 

реката се среща.......................................................... В солените води на Черно море се 

срещат ............................... и ............................................., а по крайбрежието виреят 

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

 

29. С трахеи дишат: 

а/ домашна муха, скакалец;       б/ акула, прилеп;        в/ скумрия, сом. 

 

30. В кой ред са записани организми, които се срещат във високите части на 

планините? 

а/заек, лисица, дъб;           б/ шипка, лястовица, мак;          в/ орел, клек, дива коза. 

 

31. Кое е правилното подреждане на хранителната верига? 

 

 

1                                          2                                         3                                          4 

1.            2.          3.                 4. 

 

    а/ 1, 3, 2, 4;                             б/ 3, 4, 2, 1;                             в/ 2, 3, 4, 1. 
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32. Какви вещества най-много съдържат  показаните на картинките храни? 

 

 

 

 

 

 

а/ въглехидрати;                            б/ мазнини;                            в/ витамини. 

 

33. През пубертета човек: 

а/ е в творческата си възраст;            

б/ преминава към здравословно хранене ; 

         в/ съзрява полово. 

 

34. В  картата на България са скрити имената на защитени територии. Открий ги и 

запиши към коя група се отнасят. 

                                                        І група - Резервати  

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

     ............................................................... 
                     РИПИН, БАСРЕЪРН,                                      

                     НЕТРАНЛЕЦ КАЛАНБ,                                 

 АЦИЛАГНАРАП                                                                            

                                                                             ІІ група - Национални паркове 

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

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

35. Всезнайко пита: Защо? Защо? Защо?  

 Мило дете, внимателно въпроса прочети, малко помисли и отговора си запиши. 

 

а/ Защо през лятото на обяд сенките на предметите са най-къси?......................................... 

 

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

б/ Защо  във фризера  водата, поставена в пълен стъклен съд, замръзва и той се спуква? 

 

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

в/ Защо балон, пълен с въздух, натежава повече на везната от празен балон? 

 

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

 

г/ Защо животът на Земята е невъзможен  без Слънцето?...................................................... 

 

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

 


