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УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

 

26.04.2014 г. 
 

ТЕМА – ІІ клас 
 

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

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

         М.      О. С.       Общо 

 

 

    

1. Пресметни израза: 

 

40 – 20 : 5 =                                                                  Отг.:.................................. 
 

2. При пресмятане на верижката се получава 21. Напишете числото във всяко квадратче. 
 

                   :2            -3             .4           +5 
 

           21    
            

3. Главата и опашката на риба тежат колкото тялото. Ако тялото тежи 3 кг, 

колко тежат 5 риби? 
 

              а/5 кг               б/6 кг                 в/25 кг                     г/ 30 кг    

 

4. На мястото на въпросителния знак трябва да се запише числото:  

                     
            а/ 17                    б/18                    в/19                  г/16                
 

5. Как изглеждат изрязаните парченца? Запиши числото в кръгчето. 

 

 

 

 

 

           
6. Иван имал 5 марки, Петър - 6 марки, а Красимир -10 марки. Петър дал на Иван половината от 

своите марки, след което Иван дал  половината от своите марки на Красимир.  

Колко са марките на  Красимир? 

              а/ 12             б/ 13              в/ 14               г/15                    

 

 

7. Обиколката на триъгълник е 33 см. Дължината на страните му в сантиметри са различни 

двуцифрени числа. Каква е дължината в сантиметри на най-късата му страна. 

 

               а/13              б/ 10               в/ 11                 г/ 12 
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8. Правоъгълник има дължина 6 см и ширина 3 см. С колко см ще се увеличи обиколката му, ако 

дължината и ширината увеличим  с по 2 см?  

  а/ 4            б/ 6               в/ 8                г/10              

 

9. Разделих баница на три парчета. Дадох едно парче на Всезнайко и едно на Знайко. Всезнайко  

раздели своето парче на три по-малки, а Знайко - на четири. Колко са сега парчетата? 

 

 

                         а/10                 б/ 9               в/8                 г/ друг отговор .................. 

 

 

10. Седем молива тежат колкото два молива и 30 грама, а един молив и една писалка тежат 15 

грама. Колко грама тежи писалката? 

 

   
 

                а/ 6               б/ 7             в/8             г/9                        

 

11. За състезанието „Всезнайко” Иван влязъл в ОУ „Елин Пелин” в 8 ч.25 мин. Решил 

задачите и излязъл след 1ч.48 мин. В колко часа е излязъл Иван? 

 

             а/10ч. 15мин.                б/10ч. 14 мин.              в/10ч. 13 мин.             г/11ч. 00 мин.  

 

12. Всезнайко приготвил задачи за своите приятели. Опитал се да ги раздели между двама, 

трима и четирима от тях, но винаги оставала по една задача. Колко задачи е приготвил 

Всезнайко?             

 

             а/9       б/10           в/11         г/12       

 

13. В един клас 15 от учениците спортуват, 16 ходят на  

СИП математика, а 7 и спортуват, и се занимават  

с математика. Колко са учениците от този клас? 

   

                           а/22             б/23              в/24              г25            

                                                          

14. В магазин за цветя в края на деня останали лалета, нарциси и гербери. 

Лалетата били 9, нарцисите – три пъти повече от лалетата и с 8 по-малко от 

герберите.В магазина са останали: 

 

             а/54           б/60               в/61              г/ 71 

 

15. Разрязването на тръба на две парчета струва 5 лв. Колко лева струва разрязването на 

тръбата, но на 10 парчета? 

 

             а/10                б/ 25             в/45                 г/50                   
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Задача на Всезнайко Момичетата и момчетата от класа на Радина  и Кирил се наредили в 

колона един зад друг. Зад Радина се оказали 16 ученици, между които и Кирил, а пред 

Кирил се оказали 14 ученици, между които и Радина. Колко са всичките ученици в класа, 

ако между Радина и Кирил имало точно 3 момичета и 4 момчета?   

Р е ш е н и е: 

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

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

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

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

 

16. Запиши пропуснатите думи в изреченията. 

Майката на моята майка е моя ………………….. 

Синът на по-малкия брат на татко е мой …………………………. 

Братът на моята майка е мой …………………….. 

Сестрата на татко е моя ………………………. 

 

17. Помогни на Тони да напазарува храни само от растителен произход. Подчертай ги. 
 

конфитюр, кренвирши, олио, сирене, краставици, яйца, брашно, грозде, шунка, череши, риба  

 

18. В кои изречения се говори за твоите задължения?  

Огради буквите на верните отговори. 

а/ Ти трябва да спазваш училищния правилник. 

     б/ Ти имаш право свободно да изразяваш своето мнение. 

     в/ Ти трябва да опазваш материалната база в училище. 

     г/ Ти имаш право на добро образование. 

      

19. Запиши какво празнуваме на този ден. 

   1 ноември ……………………………………………………………... 

   3 март  …………………………………………………………………. 

   24 май ………………………………………………………………….. 

   25 декември …………………………………………………………… 

 

20. Разположи правилно върху картата на България изброените градове. На обозначените места с 

точка запиши техните имена.  

      (София, Бургас, Пловдив, Варна, Созопол) 
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21. Огради буквите на верните твърдения. 

а/ Първият ден от седмицата е събота. 

    б/ Един час е равен на 60 минути. 

    в/ Една година има 12 месеца. 

    г/ Зимата настъпва след пролетта. 

    д/ Пресичаме само при зелена светлина на светофара. 

    е/ Месец февруари винаги има 29 дни. 

    ж/ Слънцето излъчва светлина и топлина. 
 

22. Огради буквата на верния отговор. 

Когато кучето на Ани е болно тя го води при: 

   а/ ветеринар        б/ фотограф  в/ администратор          г/ миньор 

 

Когато Иван си навехна крака родителите му го заведоха да му направят снимка при: 

   а/ водопроводчик б/ рентгенолог в/ фармацевт         г/ зъболекар 
 

Влакът не може да потегли без своя: 

   а/ машинист  б/ шофьор                в/ пилот                г/ кранист 

 

23. Групирай растенията според стъблата им.Запиши ги в правилната колонка. 

  върба, малина, шипка, кокиче, ягода, лайка, бреза, леска, липа, лале, орех, глог 
 

тревисти                                 храсти                                   дървета 

……………… ………………… ………………… 

………………    ………………… ………………… 

………………    ………………… ………………… 

………………    ………………… ………………… 

 

24. Подчертай излишната дума във всяка колонка. Постави заглавие. 

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

          лисица     крава     котка 

          вълк     овца     куче 

         крава     кокошка     хамстер 

        мечка     лъв     морско свинче 

        елен    петел     овен 

 

25. Допълни изреченията. 

 

Човешкото тяло се състои от следните части: …………………………………………….. 

Сетивните органи са следните: …………………………………………………………….. 

Ако си в стаята по време на земетресение е най-добре да застанеш …………………….. 

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

При спешни случаи трябва да позвъниш на номер ……………………………………….. 

Слънцето е голямо ………………………………… , което излъчва ……………………… 

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

Земята се завърта около себе си за ………………………………………………………….. 

Органите на растенията са …………………………………………………………………… 
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26. Открий, огради и запиши скритите в игрословицата превозни средства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

превозните средства са: ………………………………………………………………….................... 

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

27. За да бъдеш в безопасност на пътя, какво НЕ трябва да правиш? Огради буквите на верните 

отговори. 

а/ Да караш велосипеда си само в парка и по велоалеите. 

б/ Да чакаш автобуса на пътното платно пред автобусната спирка, 

     за да се качиш пръв. 

в/ Да пресичаш на пешеходна пътека. 

г/ Да играеш с топка на уличното платно. 

д/ Да пресичаш на червена светлина на светофара. 

 

28. Реши ребуса и ще откриеш скритото название на етнос в 

България. Цифрите показват последователността на записване на получените букви. 

Най-студеното годишно време - 

 

 

Птиците, които всяка есен отлитат в топлите страни се наричат :  

 2       
 

 

Природно бедствие   -                            

- Сетивен орган, с който различаваме отделните вкусове. 

Голям християнски празник. Възкресение Христово    – 
 

Християнски празник, на който Имен ден празнуват 

всички, чиито имена произлизат от цветя или дървета    - 

Единица за време-  

 

Етносът е:  

 

29. За кой народен обичай е подходяща песента ” Стани Нине, господине” ? Огради буквата 

на верния отговор. 

   а/ кукери          б/ коледуване             в/ лазаруване          г/ ладуване 
 

30. Всезнайко пита: 
   а/ Кога се появява дъга в небето?................................................................................... 

   б/ Кога месец февруари има 29 дни?............................................................................. 

   в/ Какво е изобретил Джон Атанасов?...................................................................... 

   г/ Кое животно живее най-дълго?........................................................................................... 

   д/ Кое е насекомото, което живее най-кратко?..................................................................... 

   е/ От колко кости се състои човешкият скелет?..................................................................... 

   ж/ Приблизително колко литра вода се губят за едно денонощие при капещ кран на 

чешмата?..................................................................................................................................... 

Я О С А М О Л Е Т М Т 

Х А Е Р Р К О Р А Б Р 

Т Ч У К А М И О Н В А 

А Р В Л А К З А А Е М 

Ц М О Т О Р К Е К Е В 

А В Т О Б У С Ш К Л А 

С К У Т Е Р Я З Е Е Й 
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