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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 – ІV клас 

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

 

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

 
                    М.       Ч.О. Ч.П.     Общо 

 

 

 

 

    

 

1. Как се записва числото четиристотин и три милиона дванадесет хиляди и две ? 
 

а/ 403 12 002;                  в/ 403 012 02; 

б/ 403 012 002;                    г/ 430 120 002.  

 

2. Умаляемото е най-голямото четирицифрено число, а умалителят  

е равен на частното на числата 63042 и 21. Разликата е : 
 

а/ 9697;   б/ 6997; в/ 9967; г/ друг отговор………… 

 

3. Стойността на израза 636 : 6 – 6: 

а/ 636;  б/ 100;  в/ 10;  г/друг отговор…….… 

 

4. Кое е неизвестното число в равенството 9162 :       = 9? 

           

…………………………………………………………………….  Отговор............……….. 

5. Колко са  двуцифрените  числа при които разликата от цифрите им е четири? 
 

а/ 11;   б/ 9;  в/ 6;  г/друг отговор…………….. 

 

6. Лимон и портокал струват 7 лв., а 5 лимона и 2 портокала 26 лв. Колко струва един лимон 

и колко – един портокал?  
  

а/ 4 лв.и 7лв.;   б/ 4 лв. и 3 лв.;          в/ 3 лв. и 5 лв.;    г/друг отговор…………… 

 

7. Едната страна на триъгълник е 81 cm и е с 5 cm по-дълга от втората 

 страна, и с 18 cm по-къса от третата страна. Обиколката на триъгълника е: 
  

 а/ 266 cм;          б/ 326 cм;               в/ 256 cм;  г/ 300 см.    
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8.  Теодор  поискал да си купи от книжарницата няколко молива  и дал  

банкнота от 10 лева. В  последния момент се сетил, че трябва да си купи 

 и гума, която струвала 2 лева. След като си купил гума и няколко молива  

му върнали  толкова пари, колкото стрували моливите. Колко лева е платил 

Теодор за цялата покупка? 
 

a/ 8 лв.;    б/ 4 лв.;  в/ 6 лв.;                      г/ 10 лв. 

 

9.  Един ученик  научава уроците си за 2ч.10мин., почива 20 мин. и след това 

пише домашните си упражнения  за 1ч. и 5мин. В колко часа свършва 

ученикът подготовката си за следващия ден, ако започва заниманията си от 

14ч.45мин. ? 

 

а/ 18,25;  б/ 17,05;  в/ 18,20;  г/друг отговор…………… 

 

10. Ако срещнеш Маг Х годините ти намаляват 2 пъти, а ако срещнеш Маг У се 

подмладяваш с 2 години. Иван срещнал първо Маг Х, а после Маг У и станал на 

30 год. На колко години щеше да стане, ако първо беше срещнал Маг У, а после  

Маг Х ? 
  

а/64 год.;                  в/30 год.;  

б/31 год.;                  г/друг отговор………… 

 

 

Задачата на Всезнайко:  

 

Трима приказни герои - Пинокио, Шехерезада и Алиса  разказали 90  измислици. 

Известно е, че Пинокио  е разказал пет измислици  повече от Алиса, а Алиса с  5 повече  от   

Шехерезада. Колко са измислиците на Пинокио ? 

 

Р е ш е н и е: 

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

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

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

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

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

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

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

..             

        Отг.:……………………. 

 

11. Кой от предметите можем да привлечем с магнит?  

а/ пластмасово кубче;    б/ медна тел;         в/ карфица;  г/ дърво 

 

12. При удар кубче лед се разчупва, защото е: 

а/ студено и хлъзгаво;       б/ леко и прозрачно;           в/ твърдо и крехко;  г/ ледено 
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13. През зимата заледеният участък от пътя се посипва с пясък, за да се: 

а/ увеличи скоростта на превозните средства;                

б/ намали триенето между гумите и пътя;            

в/ увеличи триенето между гумите и пътя; 

г/ да се увеличи скоростта, за да се движи по-бързо. 

 

14. Кои постоянно повтарящи се природни явления не бихме наблюдавали, ако Земята не се 

въртеше около мислената си ос? 

 

15.  С яйца се размножава: 

а/ шаран;               б/ кит;           в/ заек; г/ сърна. 

16. Открий и огради защитените видове растения в таблицата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Кои вещества са основният източник на енергия за човешкия организъм?  

а/ минералите;                   б/ витамините;               в/ въглехидратите; г/ мазнини. 

 

18. Избери и огради в кръгче верните отговори.  

     Чрез органа на вкуса се възприема: 

а/ неприятни миризми;  д/ кисело;                       

б/ сладко;  е/ натиск;                  

в/ солено;     ж/горчиво. 

г/ парфюми; 

а е д е л в а й с т р у 

н м о б о р о в и н к а 

и ъ г л а е с ф е д т у 

б ф а е н к щ е и ц в з 

з д р а в е ц д р м о т 

с л я ч е ш г у в а е о 

н а и г л и к а д с м а 

б л а т н о к о к и ч е 
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19. Съедини с линия транспортните средства с вида на замърсяването, което 

причиняват на въздуха. 

 
        вредни газове 

велосипед 

мотоциклет 
         прах 

трамвай 

лека кола 
        не замърсява 

 

20. Всезнайко пита: „Защо? Защо? Защо?” 

а/ Защо, когато водата заври в затворен съд, капакът се повдига? 

   

 

б/ Защо между стъклата на прозорците се оставя въздух? 

 

 

в/ Защо растение, поставено под стъклен похлупак ще загине? 

 

 

г/ Защо делфините са бозайници, а не риби? 

 

 

д/ Защо пчелите са важни за хората? 

 

 

е/ Защо събираме   лайка, липа,  риган, мащерка, маточина? 
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21. За кой град се отнася описанието? 

В града се намира „Пантеонът на българските герои” и първият мост над река Дунав. 

а/ Свищов;  

б/ Русе; 

в/ Силистра; 

г/ Видин. 
 

22. Ако пътуваш от София за Бургас, през кой от градовете 

 НЯМА да премине влакът? 

а/ Казанлък; 

б/ Карлово; 

в/ Сливен; 

г/ Габрово. 

 

23. Кое селище с кое определение свързваш? Допиши срещу името му! 

София  ______________________________________________ 

Казанлък  ____________________________________________  

Калофер  _____________________________________________  

Сливен  ______________________________________________  

Карлово  _____________________________________________  

Сопот  ________________________________________________  

Копривщица  ___________________________________________ 

Панагюрище  ___________________________________________ 

Градът на розите; Първата фабрика в България; родно място на Иван Вазов;  лечебни 

минерални извори;  родно място на Васил Левски; ” Расте, но не старее”;  възрожденски 

град със стари къщи;  най-големият град в Краището;  Родно място на Христо Ботев;  

градът на Райна Княгиня 

24. Попълни празните места в текста: 

а/ Почвите в Горнотракийската низина са много .......................................... . Тук виреят 

различни култури като ............................................................................................................ . 

В планините Сакар и Странджа е развито.............................................................................. . 

б/ На запад Стара планина започва от ................................................... . На изток достига до 

..................................................... . Простира се по ....................................................... .Затова я 

наричат .................................................................. . Най-високият връх е ............................... .  

в/ На север Черноморието ни граничи с Република ....................................., а на юг с 

Република ........................................ . Близо до нашия бряг има и няколко малки острова - 

......................................................................................................................... . Най големи заливи 

са ................................ и .............................. . Най-голямата българска река, която се влива в 
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Черно море е ..................................... . През горещите летни дни прохлада носи вятърът, 

наречен .............................. . 

25. Огради верния отговор. 

 

В българската държава се обединили: 

а/ славяни и траки; 

б/ славяни и византийци; 

в/ славяни и прабългари. 

 

Най-характерното за хан Крум е: 

а/ създал първите български писани закони; 

б/ превзел Цариград; 

в/ разширил границите на България. 

Казанлъшката котловина е най-известна с това, че там 

се отглежда: 

а/ царевица; 

б/ картофи; 

в/ маслодайна роза. 

Кой обект е богат на медни руди? 

а/ Сливенска котловина 

б/ Средна гора 

в/ Витоша 

г/ Краище 

26. или     

Срещу всяко предположение постави отметка √ ако е вярно и Х ако не е вярно. 

а/  България е разположена в североизточната част на Европа 

б/  Двама български космонавти са летяли в Космоса 

в/  Старото име на Несебър е Месембрия 

г/  Група от хора с общи цели, интереси и занимания се наричат общности. 

д/  България е разделена на четири революционни окръга по време на освободителното 

движение 

е/  Хан Аспарух се съюзява със славяните и побеждава византийците 

ж/  По времето на цар Симеон се създава Конституцията на България. 

з/  Софроний Врачански написва „История Славянобългарская” 

и/  Райна Попгеоргиева ушива Самарското знаме 

й/  Славяните били многобройни племена, които заселили почти целия Балкански 

полуостров, а предводителят им се наричал княз. 

к/  През 855 година е създадена самостоятелна българска църква. 
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27. Подчертай по една дума във всяка от следващите мисли на борците за свобода, която 

показва какъв път за постигане на освобождение е избрал всеки един от тях. 

„Без революция сме загубени во веки веков.” – В. Левски 

„Ние трябва да добием своята независимост сами” – Л. Каравелов 

„ Сега е време да извикаме народа на въстание!” – Хр. Ботев 

 

28. Подреди стиховете от Химна на Република България. 

Запиши. 

Горда Стара планина, 

___________________________________ 

слънце Тракия огрява, 

___________________________________ 

над Пирина пламеней! 

___________________________________ 

до ней Дунава синей 

 

 

29. Под всяко число запиши съответната буква от азбуката. Ще получиш име. С какво го 

свързваш? 

 

1, 18, 16, 1, 17, 20, 22 

……………………………….. – създател на………………………………………. През……………век 

 

 
10. В таблицата попълни под всеки град коя река минава през него. 

 

Ловеч Велико Търново Пловдив Кърджали 

    

 

    

 

Марица, Осъм, Арда, Янтра 
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