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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 – ІV клас 

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

 

Училище…………………………………………………….. град……………………… 

 
                    М.       Ч.О. Ч.П.     Общо 

 

 

     

 

1. Какво означава цифрата 6 в записа на числото 73856232? 

а/ броя на стохилядите;   б/ броя на десетохилядите; 

в/ броя на хилядите;    г/ броя на стотиците. 

 

2. Пресметнете стойността на израза   200 . 9 + 200 + 9 

а/ 418;   б/ 1919;  в/ 2009;  г/ 4018. 

 

3. Третинката на произведението на числата 63 и 5 е: 

а/ 305;   б/ 105;   в/ 945;   г/ 15. 

 

4. Пресметнете израза и запишете резултата с римски цифри L + XV . II 

а/ LXXX;    б/ LXXV;        в/ XXV;         г/ LX  . 

 

5. Ако с еднакви букви са означени еднакви цифри, а с различни букви - различни цифри и е 

изпълнено равенството     5 . А = М . А   , то с буква М е означено числото: 

а/ 1;  б/ 2;  в/ 3;  г/  друг отговор................. 

 

6. Числото 96 е сбор на три последователни числа. Кое е второто число? 

а/ 32;  б/ 31;  в/ 42;   г/ 33. 

 

7. Колко различни резултата могат да се получат с помощта на две  

стрелички и показаната мишена? 

а/ 4;  б/ 6;  в/ 8;  г/ 9. 
 

8.  Ежко хвърлил един зар последователно 4 пъти и като събрал точките от всяко 

хвърляне получил 23. Колко пъти е хвърлил шестица? 

а/ нито веднъж;  б/ 1;  в/ 2;  г/ 3. 

 

9. Зайо имал 9 листа хартия. Няколко от тях разрязал на по 3 части и листовете станали 15. 

Колко листа е разрязал Зайо? 

а/ 2;  б/ 3;  в/ 4;  г/ друг отговор................ 
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    10. Два хляба и половина струват колкото хляб и 105 ст. Един хляб струва? 

     а/ 105 ст.;  б/ 35 ст.;  в/ 70 ст.; г/ друг отговор ................. 

 

11. В кутия има 9 червени и 7 сини еднакви топчета. Колко топчета най-малко трябва да 

вземе Лили без да гледа, за да е сигурна, че е взела 3 червени топчета? 

а/ 9;  б/ 3;  в/ 16;  г/ 10. 

 

12. Продължителността на един филм е 90 минути. Прожецкията му започнала в 17 ч. и 10 

мин., като точно по средата на филма били пуснати две реклами с продължителност 

съответно 8 минути и 5 минути. В колко часа е свършил филмът? 

а/ 18 ч. и 13 мин.;   б/ 18 ч. и 27 мин.; 

в/ 18 ч. и 53 мин.;   г/ 18 ч. и 47 мин.  
 

13. Днес е 25 април и патенцата на моята баба са на 30 дни. Кога те са счупили 

черупките и са излезли от яйцата си? 

а/ на 27 март;  б/ на 26 март;    в/ на 25 март; г/ на 22 март. 

 

14. Три костенурки Алфа, Бета и Гама, които се състезават на разстояние 18 метра, тръгват 

едновременно. Когато Алфа финишира, Бета е на 6 м. от финала, а Гама - на 6 м. от старта. 

На колко метра от финала ще бъде Гама, когато Бета финишира?  
 

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

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

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

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

Отг.:……………… 

15. Съучениците Андрей, Борко, Васко, Георги са родени в една и съща година. 

Техните рождени дни са 20 февруари, 12 април, 12 май и 25 май, но не непременно в този 

ред. Борко и Андрей са родени в един и същи месец, а Андрей и Васко - на една и също дата 

в различни месеци. Кой от съучениците е най-голям? 

а/ Андрей;  б/ Борко;  в/ Васко;  г/ Георги. 

 

Задачата на Всезнайко: 

На чертежа АВСД и MNPQ са два еднакви квадрата, а общата им част KBFQ е 

правоъгълник с обиколка 40 см и лице 96 кв. см. Намерете лицето на защрихованата ф 

игура, ако обиколката й е 280 см. 

Р е ш е н и е: 

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

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

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

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

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

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

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

Отг.:……………… 
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16. За кои континенти се отнася написаното? Запиши.  

Той е най-голям и най-разнообразен, има най-богатата флора и фауна на Земята, 

тук се намира най-дълбокото езеро в света – Байкал  и най-високата точка - връх Еверест 

(8848 м) .  

Континентът е …………………………………….. . 

 

Той е вторият най-малък континент  на планетата, но е трети по население след 

Азия и Африка. Границата му с Азия на изток не е ясно очертана и заедно с нея образуват 

свръх континента Евразия. Играе важна роля в историята на целия свят. 

Континентът е …………………………………….. . 

 

17. Срещу цифрата запиши името на континента. 

                                                                           1 ………………………………………   

                                                                           2 ………………………………………   

                                                                           3 ……………………………………… 

                                                                           4 ……………………………………… 

                                                                           5 ……………………………………… 

                                                                           6 ………………………………………                 

 

18. Белоградчишките скали са природна забележителност в:  

а/ Западните Родопи;                                      б/ Предбалкана;  

в/ Северен Пирин;                                           г/ Източна Стара планина.   

19. За коя от посочените стоки България разчита предимно на внос? 

а/ кисело мляко;        б/ нефт;            в/ цимент;      г/ розово масло. 

                                             

20. За кои наши  градове се отнася написаното? Запиши. 

 

Известен е като „Град на стоте войводи” и „Град на Сините камъни” . Полето,  в 

което се намира, носи неговото име. Там често духат силни ветрове. В него е построена 

първата българска фабрика за производство на платове през далечната 1834 г.  

Градът е …………………………. . 

 

Известен е като „Град на люляците”. Разположен е на двата бряга на река Осъм. 

Тук майстор Никола Фичев изгражда уникалния за балканите покрит мост над реката. 

Родно място е на първия български космонавт Георги Иванов. 

Градът е …………………………. . 

 

21. Панагюрското съкровище принадлежи на цивилизацията на:  

а/ римляните;                    б/ елините;              

в/ траките;               г/ египтяните. 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


4 клас 

 4 

 

22. Отговори с ДА или НЕ. 
 

 Аспарух избрал за своя столица Плиска.                                                  ……… 

 Климент Охридски и Наум са основатели на Търновската  

книжовна школа.                                                             ……… 

 Председател на Българския революционен централен 

       комитет в Букурещ бил Любен Каравелов                                              ……… 

 Съединението на Княжество България и Източна Румелия 

било провъзгласено в Пловдив на 22 септември 1908 година.             ……… 

 

23. Запиши  за всяко от събитията века, в който се е случило. 

Българската държава е създадена през ……. век. 

Славянската писменост била създадена от Св. Св. Кирил и Методий в …….  век. 

България пада под османска власт през ……. век. 
 

24. Кое твърдение се отнася за Софроний Врачански?  

а/ Той е написал "История славянобългарска".  

б/ Преписал е два пъти "История славянобългарска". 

в/ Написал е "Рибния буквар". 

г/ Той е първият учител във  взаимното училище в Габрово. 

 

25. Запиши имената на тези личности на празните места в изреченията. 

Пръв предложил план за освобождението и организирал българска легия ………………  

……………………………. . 

Започнал да обикаля страната, за да подготвя народа за въстание, и създал мрежа от 

революционни комитети ……………………………. ……………………….. . 

Учителката от Панагюрище, която е ушила знаме за априлските въстаници, е  

………………...  ……………………….. . 

 

26. Прочетете текста. За кой представител на неживата природа се отнася написаното? 

Запиши на празния ред. 

               Тя е жизнено необходима. Нито растенията, нито животните могат да се 

развиват  без нея. Може да съществува като течност само в определени температурни 

граници. Ако температурата е много висока, тя преминава в газообразно състояние, ако е 

много ниска – в твърдо състояние. 

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

27. Запиши срещу всяко твърдение  ДА или НЕ. 

а/ Смяната на деня с нощта е постоянно повтарящо се природно явление.  ........... 

б/ Глобусът е кълбовидно тяло, което изобразява планетите.  ............ 

в/ Повърхността на Луната е скалиста.  ......... 

г/ Развитието е жизнен процес, при който в организма настъпват съществени промени.  

........... 

д/ Най-близко до Слънцето е планетата Юпитер.  ......... 

е/ Росянката е хищно растение, което улавя насекоми с листата си.  ......... 
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28. В табличката се крият имената на 5 планети. Открий ги и ги огради. 

Р Х Д Р П Д 

З Е М Я О С 

А М А Р С Е 

В Е Н Е Р А 

Б А В Ф Н О 

И У Р А Н К 

С А Т У Р Н 

 

29. На рисунката са поставени 2 еднакви бутилки. Едната е пълна с вода, а другата – с 

въздух. Кое от долните твърдения НЕ е вярно? Водата и въздухът в двете бутилки имат: 

а/ еднакъв обем;      б/ еднаква форма;  

в/ еднакъв обем и еднаква форма;   г/ еднаква маса. 

 

30. На котлона е поставена тенджера с вода с t° 13° С. С колко градуса трябва да се повиши 

температурата на тази вода, за да започне да ври? 

а/ с 87° С;                          б/ с 67°С;                     в/ със 77° С;                 г/ със 100° С. 

31. Масата на топката, която е поставена на дясното блюдо на везните е:
 

 

 

 

 

а/ 500 г;              б/ повече от 500 г;           в/ по-малко от 500 г;           г/ друг отговор........ 

32. В кой ред е представена правилно хранителна верига? 

а/ листо  гущер  мравка 

б/ листо  мравка  гущер 

в/ гущер  мравка  листо 

г/ листо  мравка  гущер 

 

33. Храната на децата трябва да съдържа достатъчно белтъчини, защото те са : 

а/ основен  източник на енергия; 

б/ добър разтворител за другите хранителни вещества; 

в/ градивен материал за растежа на тялото; 

г/ основен източник за унищожаване на вируси. 
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34. Според храната, която използват, групирайте посочените животни: косове, мечки, 

чакали, охлюви, лисици, свине, диви котки, пеперуди, мравки. 

 

 а/ растителноядни                            б/ месоядни                        в/ всеядни 

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

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

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

 

35. Прочетете долния текст. С коя дума трябва да замените буквата Х? 

  

„Х не са хапчета, от които получаваме енергия. Х не заменят храната. Не може да 

спрем да се храним, да гълтаме хапчета Х и да очакваме добро здраве. Организмът ни 

трябва сам да си набавя Х от пресните плодове и зеленчуци.” 

  

а/ въглехидрати;            б/ белтъчини;         в/ мазнини;         г/ витамини. 

 

Всезнайко пита: Защо? Защо? Защо? 

 

 Защо не усещаме, че Земята се върти? 

 

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

 Защо плодовете падат на Земята? 

 

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

 Защо трябва да пазим природата? 

 

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

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

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

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

 

 Защо в пълен съд, когато водата замръзва, той се спуква? 

 

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


