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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 – VІ клас 
 

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

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

                   М.      И.       Г.     Ч.П.   Общо 

 

 

      

1. Стойността на израза  32 26.5   : 2 е: 

а/ 446;  б/ 71;  в/ 146;  г/ 76. 

 

2. А = 3 345 33  се дели на: 

а/ 4;  б/ 5;  в/ 7;  г/ 11. 

 

3. Ако     


















3

1
.6

2

1
:3x , стойността на х е: 

а/ - 4;  б/ 4;  в/ -2;  г/ 2. 
 

4. Един турист изминал за 3 часа 13
2

1
 км. За 5 часа, ако се движи със същата скорост, 

туристът ще измине: 

а/ 15 км;  б/ 16 км;  в/ 20 км;  г/ 22,5 км. 
 

5. Лехи с цветя в градина имат формата от чертежа и са заградени с  

декоративна ограда. Дължината на необходимата ограда в дм е: 

а/ 3,5  ;  б/ 3,5 7 ;  в/ 7 ;  г/ 7 7 .  

 

6. На хистограмата е отразена височината на четири момичета, като имената им не са 

отбелязани. Ани е най-висока. Мими е най-ниска. Деси е по-висока от Кати. Колко 

сантиметра е висока Кати? 
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Отг.:.................................. 
 

    7. Учениците в езикова гимназия изучават по един от езиците: английски,  

    немски, френски и испански, в отношение, както е показано на диаграмата.  

    Колко ученици учат английски или френски, ако в училището има 600 деца? 

а/ 60;  б/ 180;   в/ 240;   г/ 360. 

 



6 клас 

 2 

8. Годините на майката, бащата, дъщерята и синът в едно семейство са  

в отношение 18 : 19 : 
2

7
 : 6,5.  Едното от децата е с 6 години по-голямо от другото.  

На колко години е бащата? 

а/ 36;  б/ 38;  в/ 40;  г/ 42. 

 

9. Три числа имат следните свойства І : ІІ = 5 : 2 и ІІ : ІІІ = 3 : 4. Ако средното по големина 

число е 72, намерете най-малкото число. 

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

 

10. Права призма и пирамида имат една и съща основа и равни височини. Сборът от 

обемите на двете тела е 24 см 3  .Обемът на призмата е: 

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

 

Задача на Всезнайко: 

 В цилиндрична чаша плава дървена топка. Половината от топката е потопена във 

водата, а другата - не. Колко кубически сантиметра вода има в чашата, ако диаметърът на 

дъното на чашата е 3 см, на топката - 2 см, а нивото на водата е 4 см? 

Р е ш е н и е:  
 

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

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

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

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

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

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

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

11. Как се нарича първата преработка на „История славянобългарска”, предназначена за 

учебник, направена през 1844 г. от учителя Христаки Павлович? 

а/ „Царственик”;   б/ „Неделник”; 

в/ „Стематография”;   г/ „Рибен буквар”.  
 

12. Коя от посочените личности е свързана с църковната борба? 

а/ Софроний Врачански;  б/ Иларион Макариополски; 

в/ Иларион Драгостинов;  г/ Васил Априлов. 
 

13. Коя от следните идеи принадлежи на Васил Левски? 

а/ създаване на подготвен боен отряд (легия) на чужда територия; 

б/ подготовка на въстание в страната чрез образуване на 4 революционни окръга; 

в/ създаване на обща сръбско-българска държава; 

г/ изграждане на вътрешна революционна организац;ия, която да подготви всенародно 

въстание. 
 

14. Кое било последното събитие от Априлското въстание? 

а/ избиването на мнозинството от жителите на Батак и Перущица; 

б/ преминаването на четата на Христо Ботев в България и гибелта на войводата; 

в/ разбиването на четата на Бачо Киро и поп Харитон край Дряновския манастир; 

г/ падането на Панагюрище. 
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15. В кое събитие взели участие български опълченци? 

а/ Първата българска легия - 1862 г.;  

б/ Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа - 1868 г.;  

в/ Априлското въстание - 1876 г.; 

г/ Руско - турската война - 1877 - 1878 г. 

 

16. Какви били Даме Груев и Гоце Делчев? 

а/ ръководители на Вътрешната македоно-одринска революционна организация; 

б/ организатори на Българския таен централен комитет в Източна Румелия; 

в/ ръководители на съединението на Княжество България и Източна Румелия; 

г/ военни ръководители на Кресненско - Разложкото въстание. 

 

17. На коя дата станало събитието, за което става дума в откъса от документа? 

 „Братя! Часът на Съединението удари! Чуждото румелийско правителство ... е 

съборено. На негово място е провъзгласено Съединението на Княжество България под 

скиптъра на българския княз ...” 

а/ 3 март 1878 г.;   б/ 16 април 1879 г.; 

в/ 6 септември 1885 г.;  г/ 2 август 1903 г. 

 

 18. Правителство на коя политическа сила оглавявал като министър - 

председател Александър Стамболийски през 1920 - 1923 г.? 

а/ Комунистическата партия;  б/ Българския земеделски народен съюз; 

в/ Народния блок;    г/ Народнолибералната партия. 

 

19. За кое от следните събития НЕ може да се употреби думата преврат? 

а/ свалянето на Александър І от българския престол през 1886 г.; 

б/ свалянето на правителството на Александър Стамболийски на 9 юни 1923 г.; 

в/ завземането на властта от Военния съюз и „Звено” на 19 май 1934 г.; 

г/ съставянето на самостоятелно правителство на БЗНС през май 1920 г. 

 

20. Каква позиция избрали управляващите в България на 1 март 1941 г. относно участието 

на страната във Втората световна война? 

а/ неутралитет в световния конфликт; 

б/ политически съюз със Съветския съюз; 

в/ военни действия срещу германските войски; 

г/ включване в Тристранния пакт като съюзник на Германия, Италия и Япония. 

 

21. Дейвид Ливигстън  изследвал вътрешността на  континента Африка като изминал 7000 

км. между най-северната и най-южната точка на континента. Съставил карта, на която 

разстоянието между точките е 7 см., а мащабът е: 

а/ 1:100 000 000;           

б/ 1:10 000 000;           

в/ 1:100 000;             

г/ нито един от посочените. 

 

22. За коя африканска река е вярно твърдението: 

„Извира от Източноафриканската планинска земя, пресича 

няколко климатични пояса и тече в меридионална посока?” 

а/ Нил; б/ Замбези;  в/ Нигер; г/ Конго. 
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23. Изброени са няколко основни природни форми от три континента. Разпредели ги 

правилно според вида им: 

Кордилери, Амазония, Анди, Атакама, Апалачи, Намиб, Килиманджаро, Заирска котловина, 

Невада 

- ПЛАНИНИ ............................................................................................................................. 

- РАВНИНИ............................................................................................................................... 

- ПУСТИНИ............................................................................................................................... 

24. Голяма част от представителите на европеидната раса в Южна Америка са наследници 

на преселниците от: 

а/ Англия и Франция;                         в/ Испания и Португалия; 

б/ Италия и Испания;                          г/ Норвегия и Дания. 

 

25. Мореплавателят Фернандо Магелан пръв достига до най-южните части на континента 

Южна Америка и дава имената на някои от географските обекти. Кое от изброените имена 

е дадено от мореплавателя? 

а/ Атлантически океан;                    в/ архипелаг Огнена земя; 

б/ Магеланов проток;                        г/ Галапагоски острови. 

 

26. В едно от изброените вътрешни морета жителите на три континента ловят риба.  

Открийте го. 

а/ Черно море; б/ Червено море;              в/ Карибско море;               г/ Средиземно море. 

 

27. Ти си екскурзовод на група туристи, чиято цел е да разгледат най-известните обекти  в 

континента Африка. Кои места би им предложил за посещение? 

o Езерото Титикака 

o Водопадът Виктория 

o Пирамидите и Свинкса 

o Амазония 

o Островите Галапагос 

o Мачу Пикчу 

o Ниагарския водопад 

o Суецкия канал 

28. Попълнете таблицата: 

Пътешественик  Велико географско откритие 

Христофор Колумб  

Вашку да Гама  

Фернандо Магелан  
 

29. Застанал пред величествения природен феномен екскурзоводът разказвал: 

„Водопадът е известен със своята красота, като по същото време е и ценен източник на 

хидроелектрическа енергия и предизвикателен проект за опазване на околната среда. 

Водопадът се намира между градове - близнаци, разположени от двете страни на 

границата.” 

За какво става въпрос? 
 

а/ водопадът Виктория;                       б/ водопадът Игуасу; 

в/ Ниагарския водопад;            г/ нито един от посочените. 
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30. За коя природна зона на Южна Америка се отнася описанието: „Има обширни тревни 

пространства и черноземни почви. В нея се отглеждат пшеница, царевица и многобройни 

стада добитък.” ? 

а/ екваториални гори;             б/ савани;                в/ пампа;            г/ планинска област. 

31. Кое от твърденията е грешно? 

а/ Всяка сила има големина, посока и приложна точка. 

б/ Всяка сила може да има полезно или вредно действие. 

в/ Силата на триене има само вредно действие. 

г/ Не е посочено грешно твърдение. 

 

32. В три съда с еднаква площ на дъната е налята вода до едно и също ниво. Кое от 

следните твърдения за хидростатичното налягане върху дъната на съдовете е вярно? 

а/ В трите съда налягането е еднакво. 

б/ В трите съда налягането е различно. 

в/ Най-голямо е налягането върху дъното на втория съд.  
г/ Най-малко е налягането върху дъното на втория съд. 

 

33. Какво ще стане, ако превключим ключа от положение А в положение Б? 

а/ лампи 2 и 3 ще угаснат, лампа 1 ще светне; 

б/ лампа 1 ще угасне, лампи 2 и 3 ще светнат; 

в/ ще светнат всички лампи; 

г/ ще угаснат всички лампи. 
 

34. На фигурата е показано как взаимодействат три заредени топчета. Какви са зарядите 

им? 

а/ 1  - положителен, 2 - отрицателен; 

б/ 2 - отрицателен; 3 - положителен; 

в/ 3 - положителен, 1 - положителен;  
г/ 1 - отрицателен, 3 отрицателен.  
 

35. Кое от твърденията за водорода НЕ е вярно? 

а/ водородът е най-лекият газ; 

б/ водородът не само гори, но и поддържа горенето; 

в/ водородът е активен химически елемент; 

г/ с чист кислород и с въздуха водородът образува гърмящ газ. 
 

36. От състава на веществата определете кое е химично съединение: 

а/ 8 атома на химичния елемент сяра; б/ 2 атома на химичния елемент йод; 

в/ 2 хлорни атома;    г/ 1 водороден и 1 хлорен атом. 

 

37. Коя от изброените промени е признак за протичане на химична реакция? 

а/ стриване на изходните вещества;  б/ загряване; 

в/ охлаждане;      г/ отделяне на газ. 

 

38. Ако по тънка тръбичка се придвижват разтворени във вова минерални соли, то 

тръбичката е: 

а/ вена;  б/ ликова;  в/ дървесинна;  г/ артерия. 
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39. Кое от изброените събития от живота на едно коте НЕ е рефлекс? 

а/ отделяне на слюнка;    

б/ отдръпване на лапичката;  

в/ гонене на мишка;    

г/ отделяне на непотребни вещества с отделителната система. 

 

40. Едно от твърденията за кръвоносната система е вярно. Кое е то? 

а/ сърцето работи като помпа; 

б/ камерата е част от сърцето, в която влиза кръв; 

в/ сърцето на бозайниците има 1 предсърдие и 2 камери; 

      г/ кръвоносните съдове са два вида.  


