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УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

 

25.04.2015 г. 
 

ТЕМА – ІІ клас 
 

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

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

         М.      О. С.       Общо 

 

 

    

1. Пресметни израза: 

72 - 72 : 8 . 3 =                                                                  Отг.:.................................. 

 

2. Кое число трябва да запише Прасчо на мястото на символа               ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отг.: ....................... 

 

3. В магазин за букви продават гласните по 3 лв, а съгласните по 5 лв. Знайко си купил букви, 

за да изпише на къщичката си „Всезнайко”. Колко лева е заплатил? 

а/ 37;   б/ 38;   в/ 39;   г/ 40. 

 
4. Помогнете на катеричето Шишарко да открие кое от написаните  

равенства НЕ е вярно.  

а/ 74 - 8 . 8 = 10   б/ 24 - 6 : 3 = 10 

в/ 48 : 6 + 2 = 10   г/ (63 : 9 - 2) . 2 = 10 

 

5. Боби номерирал страниците на албума си със стикери. Колко пъти е използвал цифра 4 от 

1 до 45 страница? 

а/ 9;  б/ 8;  в/ 10;  г/ 11. 
 

6. Ако шишарките и гъбките в хралупата на Катеричката Кики са 35, то те се изразяват със 

сбора на числата: 

а/ 19 и 26;  б/ 14 и 21;  в/ 29 и 16;  г/ 18 и 26. 

 

7. Реши равенството и ще откриеш с колко дм мравката Ади изпреварила 

мравката Уди в пролетния атлетически крос. 

   35 см =  дм + 25 см 

а/ 10 дм;  б/ 100 дм;  в/ 1 дм;  г/ 100 см. 
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8. Всички ученици от класа на Всезнайко участвали в математическа игра. В 

първия кръг участвали 16 ученици, във втория кръг - 14 ученици. Ако 6 са 

участниците и в двата кръга, то колко е броят на учениците в този клас? 

а/ 30;  б/ 24;  в/ 22;  г/ 16. 

 

9. Трима приятели Калоян, Мишо и Васко спортуват плуване,  

баскетбол и карате. Калоян не тренира плуване, Васко не харесва  

карате, а Мишо обича да играе с топка. Кой какъв спорт тренира? 

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

10. Сборът от годините на майка, баща и двете им деца сега е 72.  

Какъв ще е този сбор след 3 години? 

а/ 75;  б/ 80;  в/ 84;  г/ 86.  

 

11. В двора на Баба Цоцолана има 3 заека и няколко гъски. Всеки заек тежи по 

3 кг, а гъската - 2 кг. Всички животни тежат 21 кг. Колко са гъските на баба 

Цоцолана? 

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

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

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

12. Марти има две бели и четири сиви котета. Те минали през мръсна тръба и  

излезли съвсем черни. Колко котета най-малко трябва да изкъпи Марти, за да  

е сигурно, че някое от тях ще се окаже бяло? 

а/ 3;  б/ 4;  в/ 5;  г/ 6.  
 

13. В кошницата имало няколко портокала. Веско взел един портокал и оставил 

две мандарини. След него Петьо взел един портокал и оставил две мандарини. 

Накрая Светла също взела един портокал и сложила две мандарини. В 

кошницата вече имало 12 плода. Колко са били портокалите в началото? 

а/ 9;  б/ 12;  в/ 18;  г/ 20. 

 

14. Квадрат с обиколка 16 см е съставен от 16 малки квадратчета. Премахнати са 4 ъглови 

квадратчета. Обиколката на останалите е: 
 

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

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

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

    

    

    
 

15. От метална лента Борко отрязал 3 пъти по 10 дм. Останалата лента се оказала 5 пъти по-

къса от първоначално отрязаната. Колко е била дълга лентата в началото? 

а/ 15 дм;  б/ 30 дм;  в/ 36 дм;  г/ 55 дм. 
 

Задачата на Всезнайко: 

 Една малина и три ягоди тежат 50 грама, а четири малини и една ягода - колкото две 

ягоди и една малина. Колко тежи една малина и колко тежи една ягода? 
 

Р е ш е н и е: 

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

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

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

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

 

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

 



2 клас 

 3 

16. Запиши пропуснатите думи в изреченията. 

      Иво е син на мама.Той е мой  ................  . 

     Лили е дъщеря на леля.Тя е моя  ..........................  . 

     Аз се казвам Нели.Нося името на майката на татко.Тя е моя ..................  . 

     Моите роднини са  ...........................................................................................  . 
 

17. В кои изречения са посочени някои от твоите задължения като ученик? Огради верните 

отговорите. 

           а/ Да получаваш помощ и съвети от учителя. 

           б/ Да уважаваш учителите. 

           в/ Да изказваш мнение по въпроси,обсъждани в клас. 

           г/ Да уважаваш мнението на съучениците си.  
 

18. Посочи местата, от които потеглят  превозните  средства.  

            влак - .......................                       кораб - ........................................ 

            самолет - ...........................            автобус - ..................................... 
 

 19.  Какво празнуваме на посочените дати? 

           6 май - ........................................................................................................... 

           3 март- .......................................................................................................... 

           1 ноември - ................................................................................................... 

           24 май - ..........................................................................................................     
        
  20. На кой ред са  записани само обекти от неживата природа? 

          а/ дърво, пясък, цвете;                         в/ скали, облак, слънце; 

          б /камък, лайка, въздух;                       г/ вода, птици, почва. 
 

21. Групите растения се определят според:  

         а/ плодовете, които дават;                   в/ листата; 

         б/ вида на стъблото;                             г/ цветовете.  

 

22. В коя група има излишно животно? 

         а/ мечка, заек, сърна;                             в/ крава, кон, магаре; 

         б/ бръмбар, пеперуда, прилеп;            г/ щъркел, кос, врабче. 

 

23. Кое е излишното растение във всяка  група? Подчертай и назови групите според 

мястото, където живеят. 

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

                   шипка                                       зеле                                               боровинка 

                   фикус                                        дъб                                                   картоф 

                   мушкато                                   домат                                               къпина 

                   бегония                                    морков                                             малина 
 

24. Кое животно къде живее? Запиши. 

       вълк , маймуна, котка, лисица, жираф, куче, кълвач, лъв, хамстер 

                в гората                                        у дома                                        в зоопарка   

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

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

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

25. Защо лястовичките се завръщат през пролетта у нас? 

        а/ защото у нас намират повече храна;       в/ за да излюпят и отгледат малките си; 

        б/ защото им е тъжно за родината;              г/защото обичат да летят на дълги растояния. 
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26. На кой ред са изброени ВСИЧКИ сетивни органи, чрез които усещаме и опознаваме 

околния свят? 

         а/ уста, зъби, нос, стомах;                         в/ нос, глава, стомах, кожа; 

         б/ очи, уши, нос, език, кожа;                    г/ уши, език, очи, стомах. 
 

27. Открий и огради скритите домашни любимци на Митко. 

         

 

                  

  

 

   

 

 

Домашните любимци на Митко са:..................................................................................................          
 

28.Кои от твърденията са верни? Огради ги. 

        а/ След месец май следва месец юли. 

        б/ При въртенето на Земята около Слънцето се редуват сезоните. 

        в/ Силният шум не уврежда слуха. 

        г/ При земетресение не е позволено да се ползва асансьор. 

        д/ Игрите на паркинг са позволени.  

        е/ Телефон 112 се ползва само при нужда. 

        ж/ Родословното ти дърво започва с имената на бабите и дядовците ти. 

        з/ Пчелата не е селскостопанско животно. 

        и/ През различните сезони настъпват промени само в живата природа. 

        й/ Животът на Земята е възможен без въздух,вода и слънце. 
 

29. Попълни стихчето с подходящи думи. Така ще помогнеш на Ани и Дани да си 

припомнят правилата за безопосно пресичане на улиците. 

                                   Спрете се на  ................................. . 

                                   Погледнете ................................... . 

                                   Щом .....................  сигнал подава, 

                                   ................. всеки да минава. 
 

30. Всезнайко пита, а ти отговаряш: 

        а/ Какво образуват денят и нощта? 

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

       б/ Защо училището е „втори дом” за ученика? 

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

       в/ Кои думички използваш при общуване със съучениците  си? 

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

       г/ Защо кучетата ходят на училище? 

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

       д/ С каква храна трябва да се хранят децата, за да са здрави? 

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

      е/ Защо хората отглеждат селскостопански животни? 

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

      ж/ Защо кълвачът е наречен приятел на овощната градина? 

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

       з/ Какво трябва да направиш, когато се изпълнява химнът? 

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

      и/ Защо е опасно да разговаряш с непознати на улицата? 

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