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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. 

 

ПРОБЕН ИЗПИТ – VІІ клас 

 

ПЪРВИ МОДУЛ 

Време за работа 60 минути 

 

1. Кое от дадените равенства е тъждество: 

а/   523 уу  ;  б/ 3   ;3 ухух    в/ ;842 хух    г/ 4х²-2ху = 2х(2х-у). 

 

2. Изразът х 3 -16х е тъждествено равен на: 

а/ х²  2
8х ;  б/ х   44  хх ;  в)х   88  хх ; г/ х  24х . 

 

3. Стойността на израза  69 2 - 2 . 69 . 31 + 31 2  е равен на: 

а/ 38;   б/ 38 2 ;  в/ 100;   г/ 100 2 . 

 

4. Решенията на неравенството 21 – 7х  0 се представят с интервала: 

а/   ;3 ;  б/  ;3 ;  в/  3; ;  г/  3; . 

 

5. Сборът на два от ъглите, получени при пресичането на две прави, е 130º. Тези ъгли са: 

а/ кръстни;  б/ съответни;  в/ противоположни;  г/ съседни. 

 

6. В квадратната мрежа на чертежа е начертана отсечката АВ. Коя точка е от симетралата на 

АВ? 

а/ М;   б/ К;  

в/ S;   г/ Р.  

 

 

  

 

 

 

7. На чертежа СК и СР са ъглополовящи съответно на вътрешния и на външния ъгъл при върха 

С на триъгълника АВС. Ъгъл АРС = 15º и РК = 20 см. Лицето на триъгълника РКС в кв.см. е: 

        

а/ 20;   б/ 40; 

       в/ 50;   г/ 100. 
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8. Автобус изминава х км със скорост 70 км/ч и се върнал по същия път за 1 час по-малко. 

Времето, за което автобусът се е върнал е: 

а/ х – 1;  б/ х + 1;  в/ 
70

1х
;  г/ 1

70


х
. 

 

      9. Коренът на уравнението   1 + 
2

3

6

52 хх 





 е:  

 а/ 
7

9
;   б/ 2;   в/ -2;   г/ 8. 

 

10. Господин Петров внесъл в банка 12 000 лв на срочен влог за една година. След това изтичане 

на срока капиталът му нарастнал на 12 480 лв. Лихвеният процент е: 

а/ 40 %;  б/ 4 %;    в/ 30 %;  г/ 3 %. 

 

11. Уравнението      22
1512  хххх е еквивалентно на уравнението: 

а/ 2х²-х = 0;  б/ 2х²+х = 0;  в/ х²+2х = 0;  г/ х²-2х = 0. 

 

12. В триъгълника АВС ъглополовящите А₤ 1  и B₤ 2 се пресичат  

в точка О. Големината на ъгъл ₤ 1 O₤ 2  е:  

а/ 120 º;  б/ 130º;   

в/ 140º;  г/ 150º.  

 

 

 

13. В успоредника АВСD  BH AD, BQ CD и ъгъл НВQ = 60º. Ако АН = 7 см и DQ = 6 см, 

периметърътна успоредника ABCD в сантиметри е: 

 

а/ 26;  б/ 28;   

в/ 30;  г/ 60. 

 

 

 

 

14. В квадратната мрежа на чертежа са начертани триъгълниците АВС и BPQ. Кое от 

твърденията НЕ е вярно? 

 

а/ ъгъл PBQ = ъгъл ACB;  

б/ ъгъл BAC = ъгъл BQP; 

в/ ъгъл CBQ = ъгъл BQP; 

г/ ъгъл BQP = ъгъл ACB. 

 

 

 

 

15. На чертежа AL е ъглополовяща на ъгъл А, а МL симетралата на АВ.  

       Ъгъл В е равен на: 

 

а/ 30º;  б/ 35º;  в/ 40º;  г/ не може да се определи.  
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16. Пламен решавал три дни задачи за подготовка за състезанието „Всезнайко”. Първия ден 

решил 
6

1
от предвидените задачи. Втория ден решил 20 % от останалите задачи. Третия ден 

решените задачи били с 20 повече, отколкото през първия и втория ден. Броят на планираните 

задачи е: 

а/ 30;  б/ 40;  в/ 60;  г/ 70. 

 

17. Ако а-b=5, то a 2233 3223  babba = 

 

18. На чертежа ъглополовящите AE и BF разделят страната CD на успоредника ABCD на три 

равни части и AD = 5 см. 
 

 

а/ Ъгълът BFC е кръстен на ъгъл (1)……… 

б/ Триъгълникат AED според страните си е (2)…………………………. 

в/ Мярката на ъгъл APB е (3)…………… 

г/ Периметърът на ABCD е (4)…………….см 

 

 

 

 

19. Басейн се пълни през една тръба за 12 часа, а през втора за 18 часа. За колко часа двете тръби 

едновременно ще напълнят басейна? 

 

20. На диаграмата е показан броят на продадените апартаменти от една строителна фирма през 

април, май, юни, юли и август. 

а/ В кой от месеците продажбата нараства двойно спрямо продажбите от предния месец? 

б/ Каква част от всички продадени апартаменти за петте месеца са продадените през месец 

май? 

в/ Каква е средната месечна продажба за периода април – август? 
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ВТОРИ МОДУЛ 

Време за работа 90 минути 

 

21. В лявата колона на бланката за отговори е написана буквата на неравенството. Срещу нея в 

дясната колона запишете номера на уравнението, чийто корени са решения на неравенството. 

 

(А)    52
2

 ххх <3  4х  (1)    023  хх  

(2) 9х =1 

(Б)     2233 ххх  > 6х+1 (3) х6 =1 

(4)   85  хх =0 

 

22. Диаграмата показва резултатите от анкета сред седмокласниците в едно училище за 

предпочитанията им за прекарване на свободното време. На нея AB и CD са диаметри, ъгъл 

BOD = 80º и ъгъл COM = 40º. 

а/ Намерете каква част от всички ученици предпочитат да 

гледат телевизия през свободното си време. 

б/ Ако седмокласниците, предпочитащи компютърните 

развлечения, са с 12 повече от тези, които обичат да гледат 

телевизия, намерете общия брой на анкетираните 

седмокласници. 

в/ С колко процента повече са спортистите от музикантите. 

 

 

23. В 8 часа от град А за град В тръгнал велосипедист със скорост 15 км/ч. Един час по-късно от 

А за В тръгнал камион, който пристига от В, престоява 48 минути и се връща обратно, като 

среща велосипедиста в 11 ч 21 минути. Намерете скоростта на камиона, ако разстоянието 

между градовете е 60 км. 

 

24. В остроъгълния триъгълник АВС с ъгъл АСВ = 60º са построени височините AD (DBC) и 

BH (HAC). Средата на страната АВ е точка М. Ако АВ = 18 см, намерете периметъра на 

триъгълник HMD. 

 


