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УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

 

23.04.2016 г. 
 

ТЕМА – ІІІ клас 
 

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

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

                    М.     Ч.О.     Ч.П.   Общо 

 

 

     

1. Пресметнете израза: 

56 – 32 : 8 + 2 . 0 – 3 : 3 = 

а/ 4;                      б/ 2;                 в/ 54;                г/ 51. 

2. В двора на баба се разхождат един петел, 5 кокошки, 3 кози и 4 зайчета. Колко крака се 

разхождат в двора? 
 

а/ 28;                     б/ 40;               в/ 36;                г/ 32. 

3. Най- малкото число, което може да се постави в празното квадратче е:  
 

17 – ( 3 + 2 ) > 15 – (         - 1 ) 

 а/ 3;                        б/ 4;                в/ 5;                г/ 6. 

 

4. За празника на едно училище закупили балони и знаменца, като за всеки 10 балона се падали 

по 14 знаменца. С колко знаменцата са повече от балоните, ако балоните са 70? 
 

а/ 28;                       б/ 4;                 в/20;                  г/18. 

 

5. Дея научила интересна новина. Съобщила я на две свои приятелки. Всяка от тях я предала на  

още две, а всяка от тях – на още две. Колко на брой момичета знаят новината? 
 

а/ 6;                        б/ 7;                  в/ 15;                 г/ 10. 

 

6. Четири орангутана тежат 1 тон и са с 680кг по- тежки от четири шимпанзета. С колко 

килограма един орангутан е по- тежък от едно шимпанзе? 

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

7. Марти  направил правоъгълник от кибритени клечки, като ги забождал през 3 см. По 

дължината му забол 7 клечки, а по широчината му – 5 клечки.Намерете броя на кибритените 

клечки и обиколката на правоъгълника. Допишете решението. 

        Марти е използвал........ клечки за правоъгълника. Обиколката на правоъгълника е  

..................... 
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8. В математическо състезание наградили 10 третокласници.Броят на класиралите се преди 

Пламен бил два  пъти по-малко от броят на класиралите се след него. На кое място се е 

класирал Пламен? 
 

а/  III;                       б/ V;                     в/ IV;                   г/  VII.     

 

9. На лов отишли двама бащи и трима сина. Отстреляли четири гъски. На връщане всеки ловец 

носел по една гъска. Възможно ли е това? Обясни! 

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

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

10. Страните на триъгълник са:  а, б, с . 

a +  б = 90см                  б + с  = 110 см          с +  а =  100см 

По колко сантиметра е всяка страна?  

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

 

Задачата на Всезнайко   

 

Аз съм Яна. Работя в сладкарница ,,Усмивка”.  Днес направих 102 плодови салати. Във всяка 

от тях имаше: 6 ягоди, 5 къпини, третинка банан, 1 портокал, половинка круша и 4 четвъртинки 

ябълка. 

Вчера  Яна е направила заявка за най-малкия брой необходими плодове за плодовите салати. 

Попълнете празните места в заявката на Яна.  

 

ПЛОДОВЕ БРОЙ 

1. Къпини 510 

2. 612 

3. Банани  

4. 102 

5. Круши  

6. Ябълки  

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

а/ азбуката, народните песни и танци, българското знаме; 

б/ българското знаме, гербът и химнът; 

в/ светите братя Кирил и Методий, денят на Освобождението 3 март, българският герб;  

г/ българското знаме, гербът и столицата. 

 12. Отговори  с ДА или НЕ:   

а/ Дунавската равнина е равнинна земя, оградена 

 отвсякъде с планини;        ДА      НЕ 
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б/ Горнотракийската низина е най-обширната  

равнинна земя в Южна България;      ДА      НЕ                                      

в/ Най-дългата река в България е Марица;     ДА       НЕ  

г/ В най-ниските части на планините/подножията/ 

земите са плодородни и се обработват;     ДА      НЕ 

д/ В резервата „Сребърна“ се опазват от изчезване 

пеликан, чапла, корморан;       ДА      НЕ 

е/ Най-високият връх на Балканите – Мусала 

 се намира в Рила.        ДА      НЕ 

 13. Коя от посочените двойки „планина – връх“ е вярна? 

а/ Стара Планина – Черни връх; 

б/ Пирин– Ботев; 

в/ Родопи – Голям Перелик; 

г/ Рила – Богдан.  

                                                    

 14. Номерирай владетелите според последователността в която са управлявали: 

  княз Борис Първи    хан Аспарух 

  хан Крум     цар Самуил 

  цар Иван Асен Втори   цар Симеон 

 15. Коя от посочените групи означава извори за миналото? 

а/сечива, останки от сгради, керамика, надписи; 

б/камъни, скали, планини; 

в/езера, реки, морета; 

г/ резерват, природен парк, национален парк. 

 
16. Кой от изброените паметници от времето на  Първото българско царство е обявен за 

световно културно наследство? 

а/Мадарският конник; 

б/Боянската църква; 

в/Златната църква; 

г/ Крепостта „Баба Вида“. 

                                                       

17. В дадения текст са допуснати четири грешки.Открий ги и ги подчертай.Срещу всяка 

буква запиши поправката си: 

      В края на 19в. Софроний Врачански написал „История Славянобългарска“, в която 

припомнил славното минало на българите.Паисий Хилендарски съставил буквар на 

говорим български език.С дарение от Васил Априлов било открито първото светско 

училище в гр.Пловдив. 

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

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

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

         г/     ............................................................................................................................................ 
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18. Кое от посочените събития се е случило последно? 

а/ Написване на „История славянобългарска“; 

б/ Създаване на славянската писменост; 

в/ Пренасяне на славянската писменост в България; 

г/ Основаване на самостоятелна българска църква. 

 

19. Кой поставил началото на организираното революционно движение за освобождение 

на България от османска власт?: 

а/ Васил Левски; 

б/Георги Раковски; 

в/Любен Каравелов; 

г/ Христо Ботев. 

  

20. Подчертай само имената на българските политици и държавници след 

Освобождението: 

Цар Иван Асен Втори, княз Борис Първи , Климент Охридски , Димитър Пешев,   

княз Александър Първи,  цар Самуил, Стефан Стамболов, цар Борис Трети 

 

21. Кои свойства се отнасят за водата? 

а/Има постоянна форма и обем; 

б/Има собствена маса и е добър разтворител; 

в/Има цвят и поддържа горенето; 

г/Има вкус и мирис. 

 

22. Групирай животните според начина им на хранене:  

сърна, скумрия, мечка, вълк, коза, дива свиня 

 

а/растителноядни  - ……………………………………………………………………………  

б/месоядни - ……………………………………………………………………………………    

в/всеядни  -  …………………………………………………………………………………… 

 

23. Попълни хранителната верига от живите организми:   

 

                            

 

..........................      →   ..........................   →   ..........................   →   ..................... 
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24. Разпредели животните според начина им на предвижване:  

охлюв, делфин, коза, гларус, лястовица, змия, елен, скумрия 

а/летят  -  ................................................................................................................................. 

б/ пълзят - ................................................................................................................................ 

в/ плуват - ................................................................................................................................ 

г/ ходят и бягат - ...................................................................................................................... 

 

25. В плетеницата са се скрили 4 растения. Открий  и ги запиши, като посочиш и общото 

наименование на групата.                                                                                 

    

 

      

 

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

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

 

26. Прочети  и запиши пословицата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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27.Посочи гъбите, от които можем да сготвим безопасна храна. 

а/червена и бяла мухоморка 

б/печурка и сърнела 

в/дяволска гъба и челядинка    

г/червена  мухоморка и печурка  

 

28. Запиши наименованията на човешките органи. 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 

4. ……………………………………….. 

 

 29. Реши кръстословицата и отвесно ще получиш името на прелетна птица. 

1. Естествен вход на въздуха при дишане. 

2. Спорт, който помага за развитието на 

 гръдния кош. 

3. Важен жизнен процес.  

4.Санитарят на горите. 

5.Бозайник, който спи зимен сън. 

6.Яйцата на рибите. 

 

 

 

30. Всезнайко е затруднен.Помогни му ,като отговориш с ДА или НЕ.  

а/ Телата с по-голям обем имат по-голяма маса.        ……… 

б/ Мъртвата риба е тяло от живата природа.       ……… 

в/ Дългите уши на заека са присобление към средата на живот.    ……… 

г/ Правилно ли е вашият приятел да носи раницата си на едното рамо?   ..…….. 

д/ Най- голямо е разнообразието на организми на границата между две среди на живот. ……… 

е/ Единният телефонен номер за спешни повиквания е 112.     ……… 

ж/ Цигареният дим вреди само на пушачите.        ……… 

з/ Човешката дейност може да влияе положително и отрицателно върху природата.  ……… 

и/ Количеството на водата на Земята е постоянно благодарение на кръговрата й.  ……… 

й/ Моят приятел е болен и е под карантина.Може ли да го посетя вкъщи?   ……… 
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