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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 – VІ клас 
 

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

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

                   М.      И.       Г.     Ч.П.   Общо 

 

 

      

 

1. Стойността на израза -36 : (-4) +  22  . (-12+8) е: 

а/ 25;   б/ -7;  в/ 7;  г/ -25. 

 

2. Ако  92

4

65

8.648.
8

8.8
n , то числото n е: 

а/ 13;  б/ 8;  в/ 6;  г/ 10. 

 

3. Кое от числата е най-голямо: 

а/ 2 31 ;  б/ 4 15 ;   в/ 8 11 ;  г/ 16 8 . 

 

4. От изразите 72 ;  2 - 7 ; 72 ; -2- 7  има най-голяма стойност: 

  а/  72 ;  б/ 2 - 7 ;  в/  72 ;  г/ -2- 7 . 

 

5. Валя има рожден ден. Майка й надула червени, сини и розови балони. Червените се 

отнасят към сините както 3 : 2, а сините към розовите както 3 : 5. Всички балони били 50. 

Розовите балони били... 

Отг.:…………… 
 

6. Сборът на две числа е 41. Ако едното се величи 10 пъти, а другото 100 пъти, сборът ще 

       бъде 1670. По-голямото число е: 

  а/ 37;   б/ 27;   в/ 14;   г/ 20. 
 

7. Трима майстори с еднаква производителност направили 240 кошници за  

       великденски яйца за 4 дни. Колко кошнички ще направят 6 майстора за 8 дни? 

                                                                           Отг.:………….... 

 

8. Цилиндър има радиус 2 пъти по-голям от радиуса на конус и височина три пъти по-малка 

       от височината на конуса. Отношението на обема на цилиндъра към обема на конуса е: 

  а/ 2 : 3;  б/ 1 : 2;  в/ 4 : 1;  г/ 3 : 5. 

 

9. Лицето на триъгълника АВС с върхове А (-2; 2); В (4; 3); С (0; 5) е: 

  а/ 7;   б/ 8;   в/ 15;   г/ 16. 

 

10. Намерете повърхнината на тяло, получено при завъртане на правоъгълен триъгълник с 

      катети 6 и 8 см и  хипотенуза 10 см около хипотенузата. 
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Р е ш е н и е : 
 

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

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

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

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

Задачата на Всезнайко: Всезнайко и Незнайко отишли на сладкарница и си поръчали 

сладолед. Всезнайко си поръчал 3 топки сладолед, а Незнайко две, във форма на кълбо 

с радиус 3 см. Сладоледът на Всезнайко донесли в цилиндрична чаша с радиус 3 см, а 

на Незнайко в чаша с форма на конус с радиус 4 см. Залисани в приказки, Всезнайко и 

Незнайко установили, че сладоледът се стопил и в чашата на Всезнайко той е заел 
3

2
от 

вместимостта на чашата, а на Незнайко – 75 % от вместимостта на чашата му. Коя от 

чашите била по-висока – на Всезнайко или на Незнайко? 

Р е ш е н и е : 
 

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

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

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

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

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

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

16.  През 1741 г. отпечатал книгата  „Стематография”: 

а/ Константин Фотинов;   б/ Иван Богоров;  

в/ Христофор Жефарович;   г/ Партений Павлович. 

 

17. В Копривщица през 1846 г. отворило врати първото класно училище. Негов основател бил: 

 а/ Васил Априлов;    б/ Николай Палаузов; 

 в/ Найден Геров;    г/ Ботьо Петков. 

 

18. Първите български театрални пиеси написали: 

а/ Петко Славейков и Васил Друмев;        

б/ Васил Друмев и Добри Войников; 

б/ Любен Каравелов и Кръстю Пишурка;        

г/ Николай Павлович и Станислав Достоевски. 

 

19. Участник във Велчовата завера 1835 г. е: 

 а/ хайдут Велко Петров;   б/ Хаджи Христо Българин; 

 в/ капитан Георги Мамарчев;  г/ Иван Кулин. 

 

20. На връх Бузлуджа през юли 1868 г. в кръвопролитно сражение загинал войводата: 

 а/ Филип Тотю;    б/ Хаджи Димитър; 

 в/ Стефан Караджа;    г/ Панайот Хитов. 
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21. В подготовката на Априлското въстание 1876 г. Стоян Заимов бил главен апостол на: 
 

 а/ Първи Търновски революционен окръг;  
 б/ Втори Сливенски революционен окръг; 

 в/ Трети Врачански революционен окръг; 

 г/ Четвърти Пловдивски (Панагюрски) революционен окръг. 

 

22. На 10 февруари 1879 г.: 

 а/ бил избран първият български княз след Освобождението; 

 б/ било открито Учредителното събрание; септември  

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

 г/ била приета Търновската конституция. 

 

23. Топханенският акт от 24 март 1886 г., издаден от Османската империя се отнася за: 

 а/ признаването на съединението на Източна Румелия с Княжество България; 

 б/ признаването на независимостта на България; 

 в/ признаването на „Режима на пълномощията” в България; 

 г/ сключения съюз между Турция и Румъния. 
 

24. България излязла от първата световна война по силата на подписаното на 29 септември   

      1918 година: 

 а/ Солунско примирие;  б/ Солунско споразумение; 

 в/ Крайовско примирие;  г/ Хондонско примирие. 
 

25. На 1 март 1941 г.: 

 а/ избухнала Втората Световна война; 

 б/ България се присъединила към Тристранния пакт; 

 в/ на власт дошло правителството на Богдан Филов; 

 г/ Германия нападнала Съветския съюз. 

26. Дължината на Драконовите планини, измерена на карта с мащаб М1: 40 000 000 е 2,5 см. 

Колко е действителната дължина на планините? 

  а/ 2000 км.;             б/ 10 000 км;.         в/ 1000 км.;         г/ 100 км. 
 

27. Допълнете: 

Нашата среща с Африка 

 Ще обиколим този континент, като пътуваме в ……………….. океана и ………………….. 

морета, преминавайки през ……………. протока и ………………….. канал. Очакваме да 

спрем на остров …………………….. и полуостров ……………………… Пресичането на 

Екватора е съпроводено с моряшко къпане. Това ни очаква в …………………… залив. 

 

28. Коренните жители на Южна Америка – индианците, са нарекли планинската верига в 

западната част на континента Анди. В превод името й означава планина, богата на: 
 

  а/ злато;           б/ мед;             в/ сребро;                 г/ селитра. 
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29. От кой климатичен пояс на Африка е картичката: 

   Здравей, приятелю! 

  Познай от къде ти пиша? Сега тук е зима. Но не си мисли, че вали сняг или че е 

студено. Напротив,  валежи няма. Температурите са високи в сравнение с нашите. 

Хората чакат да дойде сезона на дъждовете. Надявам се, че ти добре прекарваш 

лятната ваканция. 

                   Иван 
 

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

 

30. Отбележи със знака Х обектите, които принадлежат към световното природно и културно 

наследство   на  континента Южна Америка.  

o Езерото Титикака                

o Водопадът Виктория 

o Пирамидите и Свинкса 

o Амазония 

o Суецкия канал 

o Островите Галапагос 

o Мачу Пикчу 

o Ниагарския водопад 
 

31. Най-големият карнавал в света се провежда в гр. Рио де Жанейро, Бразилия в края на 

месец февруари. Кои са трите най-важни неща от изброените, които  трябва да вземете 

непременно със себе си, ако желаете да посетите карнавала: 

 Слънчеви очила 

 Шапка за слънце 

 Дебело палто 

 Чадър 

 Разговорник 

 Учебник по география за 6 клас 
 

32. В буквения квадрат открийте и оградете хоризонтално и вертикално столиците на 

Нигерия, Египет, РЮА, Мароко, Сенегал и Либия.  

 

   Р   А   Б   А   Т    К   Ж   Я 

   А   Б   У   Д   Ж  А    Г    А 

   Т    Г   А   О   П   Й   Н   В 

   П   Р   Е    Т   О   Р   И   Я 

   Д  А   К    А   Р   О   М   Ч 

   Е   Т   Р    И   П   О   Л   И 

 



6 клас 

 5 

33. Ти си търговски представител на България и от теб зависи вноса на висококачествени 

продукти от континента Южна Америка. Кой от посочените култури НЕ би избрал? 

  а/ кафе;             б/ банани;                в/ какао;            г/ фурми. 

 

34. За коя страна се отнася написаното: 

 „Известна с древната култура на инките. Обхваща част от Андите и Амазония. 

Добиват се злато, мед и железни руди. Основно домашно животно е ламата“ 

  а/ Чили;             б/ Венесуела;          в/ Аржентина;      г/ Перу. 

 

35. Симон Боливар е най-известният  борец против колониализма и расовата дискриминация в 

Южна Америка - държавата Боливия носи неговото име. По народност той е: 

  а/ испанец;                                             в/ португалец; 

  б/ южноафриканец;                              г/ нито един от посочените.  

 

36. Масата на космонавт е 80 кг на Земята. Колко нютона ще бъде теглото му на Юпитер, 

където гравитацията е 2,4 пъти по-голяма от земната? 

а/ 800 N; б/ 1920 N;    в/ 19200 N;  г/ 192 N. 

 

37. Гошо се намира в планината заедно с приятели и трябва да изкачат раница с маса 80 кг, 

пълна с провизии на върха на една скала. Какво трябва да вземат със себе си, за да се 

намали товара на раницата 2 пъти при издигането й? 

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

38. Разстоянието между две съседни станции на метрото е 2780 м. С каква средна   

           скорост трябва да се движи влакът, за да измине това разстояние за 3 минути? 

а/ 15 км/ч;  б/ 36 км/ч;  в/ 54 км/ч;  г/ 900 км/ч. 

 

39. Колко е максималното налягане, което оказваме върху дъска, разположена между двата 

края на ров, ако теглото ни е 80 кг и площта на едното стъпало е 0,04 м²: 

а/ 1000 Ра;  б/ 10 000 Ра;  в/ 20 000 Ра;  г/ 2000 Ра. 

 

40. Какво ще стане, ако превключим ключа от положение А в положение Б? 
 

а/ лампа 1 ще угасне, лампа 2 и 3 ще светят; 

б/ лампи 2 и 3 ще угаснат, лампа 1 ще светне; 

в/ ще светнат всички лампи; 

г/ ще угаснат всички лампи. 

 

41. Кое твърдение е вярно? 

а/ Кристали от готварска сол са изградени от атоми на натрия и от атоми на хлора. 

б/ Кристали от готварска сол са изградени от натриели и хлоридни йони. 

в/ Кристали от готварска сол са изградени от молекули натриев хлорид. 

г/ Градивните частици на веществото натриев хлорид са атомите и молекулите. 
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42. Колко грама кислород се получава от 204 г водороден пероксид, като се отделят 54 г вода? 

водороден пероксид  вода  +  кислород 

 

а/ 204 г;  б/ 150 г;  в/ 54 г;  г/ 300 г. 

 

43. Какво се получава при внасяне на запалена сяра в цилиндър с кислород? 

а/ водни пари;   в/ сероводород; 

б/ въглероден диоксид;  г/ серен диоксид. 

 

44. При покълването от семето излиза: 

а/ стъбълцето;  в/ цветовете;  

б/ листата;   г/ коренчето. 

 

45. В малкия кръг на кръвообращение кръвта се: 

а/ насища с непотребни вещества;    в/ насища с кислород; 

б/ променя от яркочервена в тъмночервена;  г/ насища с въглероден диоксид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


