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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 – V клас 
 

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

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

                     М.     И.      Г.     Ч.П.   Общо 
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3. Подредени по големина числата а = 12,6 : 3 + 0,18 : 0,2 

      b = (12 - 5,42) : 0,2 

      с = 0,07 . 1000 - 1,12 : 14 

са: 

а/ а < b< с;      б/ с < а <b;  в/ а > b > с;  г/ с > а > b. 

 

4. Намерете неизвестното число х, ако   х . НОД (18; 78) = НОК (8 ; 12 ; 14) 

а/ 168;   б/ 28;   в/ 1008;  г/ 56. 

 

5. Два заека тежат колкото 3 котки, а 2 котки тежат колкото 16 мишки. Теглото на  

колко мишки е равно на теглото на 1 заек? 

а/ 14;   б/ 10;    

в/ 12;   г/ 16. 

 

6. Лицето на начертаната фигура е:  

а/ 41 кв.см.;   б/ 31 кв.см;  

в/ 28 кв. см.;   г/ 23 кв. см. 

 

 

7. Велизар купил няколко тетрадки по 90 ст. и няколко тетрадки по 70 ст., като заплатил за 

покупката 6,20 лв. Колко тетрадки общо е купил Велизар? 

Отг.:......................................... 
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8. Ученици дарили за началото на учебната година на деца от Дом за деца без родители 666 

тетрадки, 296 химикала и 50 спортни екипа. Оказало се, че тетрадките и химикалите могат да се 

разделят по равно между децата, а спортните екипи също ще стигнат. Децата в дома са: 

а/ 37;   б/ 48;   в/ 74;   г/ 64. 

 

 9. Група колоездачи изминали 98
20

3
км за 3 дни. Втория ден изминали 3,2 км повече, отколкото 

през третия ден, а първия ден - 1
4

3
км повече от втория ден. През първия ден колоездачите са 

изминали ... 

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

10.  Броят на ябълките, които набрахме от нашето дърво се дели на 7. Изядох една и забелязах, че 

останалите можем да групираме по 2, по 3, по 4 и по 5 без остатък. Открийте колко ябълки 

набрахме тази година, като знаете, че те са по-малко от миналата година, когато бяха 380. 

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

Задачата на Всезнайко: 

     Незнайко се похвалил, че знае кое е най-малкото четирицифрено число, което 

при деление с 63 дава остатък 25. Всезнайко отговорил, че той знае броя на всички 

четирицифрени числа, които при деление с 63 дават остатък 25. Помогнете на 

Незнайко и той да намери броя на тези числа. 

Р е ш е н и е:  

 

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

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

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

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

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

11. „Предполага се, че в ранни времена обитавали обширни земи в Централна Азия. През ІІІ век 

те били включени в могъщата империя на хуните.”  

Този текст се отнася за: 

а/ траките;  б/ прабългарите;  в/ славяните;  г/ римляните. 

 

12. С името венеди е известна: 

а/ източната група славяни;    

б/ западната група славяни; 

в/ южната група славяни;   

г/ групата славяни, заселили се между Стара планина и река Дунав. 

 

13. Българското ханство било разделено на области, наречени комитати. Това станало по времето 

на владетеля: 

а/ хан Крум;  б/ хан Омуртаг;  в/ хан Маламир;  г/ хан Пресиян. 

 

14. След прочитане на текста: „Той заминал за Охрид. Там за няколко години обучил на славянски 

език над 3500 ученици. Усъвършенствал и глаголицата, като я преименувал на кирилица в чест 

на своя учител.” се досещаме за: 

а/ Климент;  б/ Наум;  в/ Горазд;  г/ Ангеларий. 

 

15. На 20 август 917 г. българи и византийци се срещнали в решително сражение при: 

а/ Булгарофигон;  б/ Цариград;  в/ река Ахелой; г/ село Ключ. 
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16. Автор на съчинението „Шестоднев” е: 

а/ Константин Преславски;   б/ Йоан Екзарх;  

в/ Григорий Цамблак;   г/ Черноризец Храбър. 

 

17. Довърши отговора, като запишеш името на владетеля така, както е показано в буква а/. 

а/ От 893 г. до 927 г. управлявал   цар Симеон Велики 

б/ От 927 г. до 969 г. управлявал  цар ....................................... 

в/ От 1218 г. до 1241 г. управлявал цар ....................................... 

г/ От 1331 г. до 1371 г. управлявал цар ....................................... 

 

18. През 1204 г. сключил уния с Римокатолическата църква: 

а/ цар Асен;  б/ цар Петър;  в/ цар Калоян; г/ цар Борил. 

 

19. През ХІІІ и ХІV век по значение и могъщество веднага след царя идвали: 

а/ сановниците;    б/ военните командири; 

в/ деспотите и севастократорите;  г/ кавханът и ичергубоилът. 

 

20. За битка на народите се счита: 

а/ битката при Клокотница - 1230 г.;   

б/ битката при Русокастро - 1332 г.; 

в/ битката при Черномен - 1371 г.;    

г/ битката при Варна - 10 ноември 1444 г. 
 

21. Сателит уловил наличието на голям нефтен разлив в Южното полукълбо, на запад от 

Гринуичкия меридиан и близодо Екватора. Посочи географските координати на бедствието: 

а/ 30° СШ и 17° ИД;                                        в/ 90° ЮД и 170° ЗД; 

б/ 5° ЮШ и 140° ЗД;                                       г/ 45° ЮШ и 70° ЗД. 

 

22. За коя част на Земята се отнася текстът? 

  Ъгълът между слънчевите лъчи и земната повърхност е много малък и количеството 

топлина е най-малко. Денят и нощта продължават по половин година? 

  а/около Екватора;                                     б/около полюсите; 

  в/около Северната тропична окръжност;   г/около Южната тропична окръжност; 

 

23. Георги спечелил конкурс, чиято награда била пътуване до Мадрид. Той разгледал карта с 

мащаб М 1:10 000 000  и измерил разстоянието от Бургас до Мадрид, което било 9 см. Колко 

километра предстои  на Георги да прелети? 

  а/ 9 км;                  б/ 90 км;                в/ 900 км;                г/ 9 000 км. 

 

24. Кой от посочените континенти е заобиколен от три океана: 

а/ Северна Америка;      

  б/ Африка;       

   в/ Южна Америка;    

  г/ Европа. 

 

25. Старият град Несебър се свързва с новата си част с помощта на тясна ивица суша, която се 

нарича: 

  а/ проток;               

  б/ провлак;               

  в/ полуостров;          

  г/ залив. 
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26. „Зеленото злато на планетата” се наричат: 

  а/ горите;          б/ пасищата;                в/ зеленчуците;            г/ нефта. 

 

27. Каква стопанска дейност се развива основно в зоната на тайгата? 

  а/ строителство;       б/ напояване;           в/ дърводобив;    г/ земеделие. 

 

28. Подчертайте верния отговор: 

  Характерни дървесни видове в зоната на екваториалните гори са: банановото дърво, 

махагоновото дърво, иглолистните дървета, каучуковото дърво. 

  Животни, обитаващи екваториалните гори са: маймуни, бели мечки, камили, крокодили, 

влечуги. 
 

29. В близост до кой континент се пресичат Екваторът и 

Гринуичкият меридиан: 

  а/ Европа; 

  б/ Азия; 

  в/ Австралия; 

  г/ Африка. 
 

30. Посочете групата животни, които обитават зоната на тропичните пустини. 

а/ насекоми, маймуни, влечуги, папагал, тигър;     б/ лисица, вълк, мечка, бизон, елен; 

  в/ змии, скорпиони, камила, хиена, лешояд;       г/ птици, риби, тюлен, морж, бяламечка. 

 

31. Кое от посочените движения на небесните тела не биха наблюдавали учените астрономи? 

а/ Планетите заедно с техните спътници обикалят около Слънцето; 

б/ Спътниците обикалят около планетите; 

в/ Планетите и Слънцето обикалят около Земята; 

г/ Освен около Слънцето, планетите се въртят и около оста си. 
 

32. Коя от посочените звезди на фигурата е Полярната звезда?  

а/ 1;  б/ 2;  в/ 3;  г/ 4. 

 

33. Дифузията протича най-бързо между: 

а/ лед и въздух;    б/ спирт и вода;   

в/ въздух и водна пара;   г/ олово и злато. 

 

34.  За закуска Сашо пиел горещ чай. При разбъркването с метална лъжичка се наложило да я 

смени с пластмасова, защото много се затоплила. На какво се дължи това? 

   а/ дифузия;    б/ топлообмен;    в/ конвекция;    г/ температурно разширение. 

 

35. Георги е поставил в хладилника шише с вода да се охлади. При каква температура обемът 

на водата в него е най-малък? 

а/ 10° С;  б/ 4° С;  в/ 2° С;  г/ 0° С. 
 

36. Мими и Владо имали поставена задача да разделят смес от вода, спирт, сол и пясък, като 

използват 3 метода. Имали нужда от помощ. Помогнете им, като опишете последователно 

кое вещество с кой от методите ще отделите от сместа. 

 

1. .............................................................................................................................................. 

2.  ............................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................ 
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37. Определете вярното твърдение. Коригирайте грешките в останалите. 

а/ Азотът е променлива съставна част на въздуха. 

б/ Кислородът се отделя при дишането на организмите. 

в/ Азотът от въздуха е необходим за храненето на растенията. 

г/ Въглеродният диоксид се отделя при дишането на организмите. 

 

а/................................................................................................................................................. 

б/  ............................................................................................................................................... 

в/ ................................................................................................................................................ 

г/ ................................................................................................................................................. 

38. Коя от описаните промени на захарта е химична? 

а/ При нагряване на захарта, тя се стапя. 

б/ При по-нататъшно нагряване стопената захар се овъглява. 

в/ Захарта се разтваря във вода. 

г/ При прибавяне на захар към чай, чаят става сладък. 

 

39. Открийте грешното твърдение. 

Храненето на животните: 

а/ им осигурява градивен материал за нарастване на тялото. 

б/ им осигурява енергия. 

в/ им осигурява белтъци, мазнини и въглехиднати. 

г/ е самостойно. 

 

40. В коя поредица живи организми отделят непотребните и вредните вещества чрез едни и 

същи органи? 

а/ амеба, пчела, пеперуда;  б/ сом, дъждовен червей, акула; 

в/ жаба, паун, костенурка;  г/ едноклетъчно водорасло, бреза, гербер. 

 


