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УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

 

25.04.2015 г. 
 

ТЕМА – ІІІ клас 
 

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

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

                    М.     Ч.О.     Ч.П.   Общо 

 

 

     

1.  Пресметнете израза: 
 

              ((5 : 5.0 + 100) : 5 + 1.1.10.0) – 20 
 

      а/ 10;          б/ 0;         в/ 1;         г/ 2. 

 

2. Ако 3 великденски шоколадови зайчета струват 13 лева, колко ще 

струват 12 зайчета? 

 

                                                                                           Отг................... 

 

      3 Колко е най-малкият брой на цели великденски яйца, които 

Всезнайко може да раздели по равно между 2, 3 или 4 деца? 

 

                                                           Отг. ................. 

 

4.  Ако разполагате с равни по дължина пръчици, с тях можете да построите равностранни 

триъгълници така:                                        

 

с     3 пръчици      -       1 триъгълник       

 

с     5 пръчици      -       2 триъгълника     

 

 

със 7 пръчици      -       3 триъгълника       

                Колко пръчици са необходими, за да построим 9 триъгълника по описания начин? 

                                                                                               

Отг.................... 

 

 5.  Умножете броя на триъгълниците с броя на 

правоъгълниците. 

Полученото число е: 

а/ 60;                 б/ 39;                в/ 65;                 г/ 21.     
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 6.  Всезнайко иска да подреди правоъгълник от 6 плаката с форма на квадрат със страна 1м, 

както е показано. Дървото за рамка струва 13лв. на метър. Колко струва рамката? 

 

 

 

  а/ 182 лв.;        б/ 192 лв.;           в/ 168 лв.;           г/ 41 лв.         

 

 

     7.  Учителката на Всезнайко е на възраст между 30 и 50 години. 

Миналата  година числото, показващо възрастта й, се делеше на 6. Тази 

година то се дели на 7. На колко години е учителката на Всезнайко?   

 

а/ 42;             б/ 35;           в/ 49 ;         г/ 50. 

 

8.  Квадрат има обиколка 364 см, която е 2 пъти по-малка от обиколката на правоъгълник. 

Намерете страните на правоъгълника, ако ширината му е равна на страната на квадрата. 

                                                                                                  Отг..................................... 

 

9.  Всезнайко чете 5 страници преди лягане всяка вечер. Останали му да прочете още 63 

страници от книгата. Колко вечери ще му трябват, за да довърши книгата си? 

 

а/ 11;               б/ 12;             в/ 13;            г/ 14. 

 

10.  60 крокодилчета се излюпват от три гнезда с една и съща големина (гнезда с равен брой 

яйца). Знаем, че от всяко гнездо само половината от яйцата са се излюпили. Колко яйца е 

имало във всяко гнездо?    

 

а/ 20;             б/ 40;             в/ 50;        г/ 60. 

 

Задачата на Всезнайко       

                

       Ябълковите дървета в овощната градина са засадени в 7 реда. Има по 4 дървета на всеки 

ред, а дърветата са засадени на разстояние 12 метра в реда. 

              Какво разстояние трябва да измине трактор, за да изоре земята само между  

редовете в овощната градина? 

                                                               Решение: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



3 клас 

 
3 

11. Отговори с ДА или НЕ; 

   а/ Най-високият връх в България е в планината Пирин        ДА      НЕ 

   б/ Родопите са най-дългата българска планина;                    ДА      НЕ 
 

   в/ Дърводобивът е разпространена трудова дейност в Рила и Родопите;        ДА НЕ                                     
 

   г/ Курортът Банско се намира в подножието на Пирин;         ДА     НЕ 
 

   д/ Смолян е град в Стара планина;                                            ДА     НЕ 
 

12. Подчертай неправилно поставеното име във всяка група: 
 

    а/ Рила, Пирин, Стара планина, Черно море, Родопи; 

    б/ Дунавска равнина, Рила, Горнотракийска равнина, Карловско поле; 

    в/ Дунав, Марица, Витоша, Искър, Струма;                 

    г/ водна лилия, еделвайс, блатно кокиче, костенурка, минзухар. 

13. Кои са грешните твърдения? 

 

  Към културно-историческото наследство, дело на древните траки, можем да отнесем: 

     а/ Легендата за певеца Орфей; 

     б/ Стенописите в Казанлъшката гробница; 

     в/ създаване на писменост; 

     г/ Панагюрското златно съкровище; 

     д/ първите писани закони; 

     е/ тяхното бойно знаме било конската опашка; 

 

14. Попълнете пропуснатите имена, дати и събития: 
 

    През ........... година е създадена първата българска държава начело с .................................... 

и столица ........................... Хан Крум е създател на ...................................... През ........... година 

княз Борис покръства българите. Той радушно посреща учениците на Кирил и Методий  

 

15. Поставете правилно  номера:  

   Създаване на втората българска държава     1. Цар Иван  Шишман 
    

   Битката при Одрин                                                         2. Цар Асен и Цар Петър 
    

   Сечене на първите български монети                         3. Цар Калоян 
 

  Падане на България под османско владичество          4. Цар Иван Асен ІІ 

 

16. Групирайте историческите личности: Васил Левски, Паисий Хилендарски, Софроний 

Врачански, Георги Раковски, Христо Ботев, Петър Берон, Любен Каравелов, Неофит 

Рилски. 
         
         БУДИТЕЛИ                              БОРЦИ ЗА СВОБОДА 
      

      ---------------------                  ---------------------------- 

      ---------------------                  ---------------------------- 

      ---------------------                  ---------------------------- 

      ---------------------                   ---------------------------- 

      ---------------------                  --------------------------- 
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17. Какви официални празници честваме на:  
 

  3 март  -------------------------------------------------- 
 

  6 май   -------------------------------------------------- 
 

  24 май  -------------------------------------------------- 
 

  22 септември -------------------------------------------------- 
 

  1 ноември   -------------------------------------------------- 
 

18. В кой ред са изброени само държавните символи на България? 
 

     а/ герб, български език, национално знаме; 

     б/ българско знаме, герб, химн; 

     в/ герб, знаме, български, традиции; 

     г/ герб, химн, национален празник, столица. 
 

19. Къде е посочен правилния ред на българските столици? 
 

     а/ Преслав,Плиска,Търново,Охрид,София; 

     б/ Плиска,Преслав,Охрид,Търново,София; 

     в/ Плиска,Преслав,Охрид,Търново,Пловдив,София; 

     г/ Плиска, Преслав, Търново, Охрид, София. 

 

20. Допишете изреченията: 
 

    Най-хубава и свята тя е, едничка в двете полушария. Коя е тя?------------------- 
    

    Сред нея висока планина сияе, върха си с вечен сняг покрила. Коя е тя ? --------------- 
     

    От този връх река извира, река герой и мъченица. Коя е тя ? -------------------------- 
 

    На север планина се шири, разделя цялата страна. Коя е тя?  --------------------------- 
 

    На изток Стара планина пътува с дни, докато се спре. Къде ? 
 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

21. Всезнайко пита, а ти отговори с ДА или НЕ 

  

  а/ Телата са изградени от вещества              

  б/ Твърдите тела при наклоняване се разливат   

 в/ Дъждът е вода в газообразно състояние    

 г/ При пожар или при спешна нужда от медицинска помощ  

    трябва да позвъним на телефон 112    

д/ Приблизителното количество кръв при възрастен човек е 5-6 литра   

е/ Шипката е тревисто растение   
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22. Огради верния отговор. 

Ако водната пара се сгъсти близо до земята, тя се превръща в: 

а/ мъгла;               б/ дъжд;             в/ градушка;               г/ сняг. 

 

23. Допълни пропуснатите думи. 

 а/ Охлювите, насекомите, рибите, влечугите се размножават чрез ……………… 

 б/ Процесът на топлене на яйцата от родителите до тяхното излюпване се нарича 

…………………………. 

 в/ ……………………………  не прави гнезда и не се грижи за  малките си. 

г/ Бозайниците се размножават като  ……………………..   малките си. 
 

24. Огради верния отговор. 

Растенията, които имат дебели, месести листа, покрити отгоре с восъчен слой, бодли или 

влакънца се срещат: 

а/ на влажните места 

б/ във водните басейни 

в/ на сухите места 

г/ в сенчести райони 
 

25. Напиши трите части, на които е разделено тялото на насекомите:  

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

26. Открий осемте животни, които са се скрили в игрословицата. Запиши ги на подходящото 

място. 

 

растителноядни.................................................................................................. 

месоядни  ............................................................................................................. 

всеядни  ................................................................................................................ 
 

27. Запиши правилно хранителната верига. 

    пшеница                                       лисица                                                яребица 

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

28. Реши кръстословицата, за да научиш кой е лечителят на гората. 

д и в о п р а с е 

ъ л ъ в к е е м л 

а р л з л в е р е 

ф а к а а в в л н 

к а т е р и ц а р 

м е ч к а з м м н 

ъ у е м р е о ц е 

з л и с и ц а р в 

н у р а и н ч ъ я 
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1. Съвкупност от всички кости.                       4. Орган на храненето. 

2. Валеж от големи водни капки.                     5. Лековито растение 

3. Твърдо състояние на водата.                      6. Морска птица 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

29. Всезнайко е затруднен. Постави в 

кошницата му само ядливите 

гъби.Свържи със стрелка. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       30. Отбележи местоположението на главния и гръбначния мозък като запишеш цифрата     

       на подходящото място.Допълни кой от тях контролира съзнателните и кой  

       несъзнателните движения и дейности? 

1 – главен мозък                  2 – гръбначен мозък 

Зрението, слуха,мисленето и говорът (съзнателни дейности) се контролират от 

……………...............  мозък. 

При неволно докосване на горещ предмет, веднага  отдръпваме     ръката си. 

Извършваме несъзнателно движение, което се контролира от 

…………………................   мозък. 

 

1. 

 
     

2.    

3.   

4.           

5. 

 
     

 6. 

 
    

дяволска гъба тигрова гъба челядинка червена мухоморка 

печурка сърнела 
манатарка 


