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УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

 
23.04.20165 г. 

 

ТЕМА – V клас 
 

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

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

                     М.     И.      Г.     Ч.П.   Общо 

 

 

      

 

1.  Стойността на израза    

а/ 0;  б/ 
2

7
;  в/ 2,5;  г/ 0,9. 

 

2. Разликата на числата 20  и 13, 5 е? 

Отговор..................................... 

 

3. Триста грама банани струват 80ст. Колко лева струват 1,2 кг. банани? 

а/ 2,50 лв.      б/ 3,20 лв.  в/ 2,70 лв.  г/ 3 лв. 

 

4. На чертежа отсечката BD е с 0,8 см по – голяма от ВС, а АВ е с 0,5 см по – голяма от CD. Ако 

AD = 5,5 см дължината на BC е равна на: 

 

           А   В     С   D      
 

а/ 4,1 см;   б/ 4,3 см;   в/ 1,3 см;  г/ 3,4 см. 

 

5. Ако трицифреното число 1а2  се дели на 4, а числото 16а  се дели на 3, коя е цифрата а? 

 

Отговор .................................... 

 

6. Правилната  дроб   е между дробите  и  , Числото n е: 

 

а/ 7;   б/ 8;  

в/ 9;   г/ 10. 

 

7. Ако 63, 7 : х -  = 170 . 0, 05, а p е равно на реципрочната стойност  на израза 1 +   ,  то p : х 

е ? 

Отговор.:......................................... 
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8. Ако НОК(126, 30) . НОД (126, 30) = х . 126 и   е най – малката неправилна дроб, то 

стойността на   х –  с   е равна на: 

 

а/ 25;   б/ 3,4;   в/ ;   г/ 29. 

 

 9. Единият от катетите на правоъгълен триъгълник е най – малкото просто не четно число,  

другият катет е най – малкото четно съставно число, а  хипотенузата е 5 .  

Допишете решението. 

Най – малкото просто не четно число е.................... 

Най – малкото съставно четно число е..................... 

Лицето на триъгълника е ................................................ 

Височината към хипотенузата е.................................... 

 

10.  Лодка изминава 96 км срещу течението на реката за 6 часа. Ако скоростта на течението е 2 

км/ч , за колко часа лодката ще измине 32 км срещу течението.   

Отговор.:................................... 

 

Задачата на Всезнайко: 

Пипи искала да преброи златни монети , които са повече от 250, но по – малко от 300. Тя 

подредила монетите в купчинки по 12, но 2 монети останали. След това Пипи пренаредила 

монетите в купчинки по 16, но отново 2 монети останали. Колко златни момети имала Пипи? 

 

Р е ш е н и е: 

 

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

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

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

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

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

11. Хан Кубрат бил предводител на: 

а/ кутригурите;  б/ тюрките;  в/ оногондурите;  г/ утигурите. 

 

12. „В случай на опасност се потапяли в рекие и блатата, край които живеели, лягали на 

дъното и дишали през тръстики, които държали здраво в устата си.“ 

Този текст се отнася за: 

а/ прабългарите;    

б/ славяните; 

в/ хуните;   

г/ траките. 

 

13. Завладял земите на аварите и град Сердика българският хан: 

а/ Омуртаг;  б/ Тервел;  в/ Крум;  г/ Маламир. 

 

14. Бог Сварог бил почитан от:  

а/ славяните;  б/ елините;  в/ римляните;  г/ траките. 
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15. Кои от посочените личности са завършили прочутата Магнаурска школа в Цариград? 

а/ Климент;  б/ Кирил;  в/ княз Борис І; г/ княз Симеон 

Запиши............................................................................................................................................. 

 

16. През 986г.: 

а/ Самуил разбил византийците в прохода Траянова врата;    

б/ Василий ІІ поразил българите при с. Ключ;  

в/ Цар Симеон разгромил византийците при река Ахелой;    

г/ България паднала под византийска власт. 

 

17. Срещу посочения период запиши името на управлявалия тогава владетел, така както е 

показано в буква  а/. 

а/ 803г.-814г. - Крум   

б/ 814г.-831г.- ........ ........................................... 

в/ 1218г.-1241г. - ............................................... 

г/ 1331г.-1371г. - ................................................ 

 

18. Цар Ивайло проявил чудеса от героизъм. Разбил няколко татарски орди, които 

опустошавали страната. След тези негови действия: 

а/ татарската зависимост била отхвърлена;   

б/ България останала под татарска зависимост;   

в/ татарите престанали да опустошават страната;  

г/ страната се стабилизирала. 

 

19. Сановникът, наречен „Велик логотет“: 

а/ отговарял за държавното съкровище;     

б/ се занимавал с приема на пратеници и подготовката на различни дипломатически мисии; 

в/ отговарял за царските покои;   

г/ отговарял за празничните угощения.. 

 

20. Ръководител на отбраната на Търново при обсадата му през 1393г. бил: 

а/ цар Иван Шишман;   

б/ патриарх Евтимий; 

в/ войводата Момчил;    

г/ цар Иван Срацимир. 
 

21. Георги и Иван се разделили след учебните часове и тръгнали в противоположни посоки. 

Георги тръгнал на северозапад. В каква посока се е отправил Иван? 

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

 

22. Наличието на непрекъсната водна обвивка на Земята за първи път се  

доказва от експедицията на: 

а/ Христофор Колумб         б/ Фернандо Магелан  

в/ Вашку да Гама                 г/ Джеймс Кук  
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23. Кога - на коя дата са четирите основни положения, които заема Земята спрямо Слънцето? 

Свържете със стрелки: 

а/ Пролетно равноденствие                                           1. 23 септември 

б/ Лятно слънцестоене                                                   2. 22 декември  

в/ Есенно равноденствие                                                3. 21 март  

г/ Зимно слънцестоене                                                    4. 22 юни 

 

24. Ако действителното разстояние между град София и град Пловдив е 150 километра, колко 

ще е разстоянието върху карта с мащаб 1:200 000? 

а/ 3см;    б/ 75см; в/ 30см; г/ 7,5см. 

 

25. При движение на Земята около оста й, кои точки ще описват най-голяма 

 окръжност?  

а/ точките, разположени на тропиците;  

б/ точките, разположени на Екватора;  

в/ точките, разположени на Северната полярна окръжност;  

г/ точките, разположени на полюсите. 

 

26. Най-дълбоката депресия на Земята е : 

а/ Асалска депресия;  

б/ Каспийско море;  

в/ Езерото Еър; 

г/ Мъртво море. 

. 

 

27. Ученици измерват температура на въздуха от 10 градуса в 7 часа, 16 градуса в 14 часа и 9 

градуса в 21 часа. Намерете средната денонощна температура на мястото на измерване. 

   а/ 14,5 градуса;       б/ 11 градуса;           в/ 9 градуса;    г/ 13,5 градуса. 

 

28. Открийте грешката в двойката „природна зона – животно”:  

а/ савани – жираф;    б/ екваториални гори – пума; 

в/ пустини – скорпион;   г/ степи- колибри. 
 

29. Комарите, глухарите, елените и многобройните мравуняци са типични представители на 

животинския свят за: 

  а/ тундрата; 

  б/ тайгата; 

  в/ твърдолистните вечнозелени гори; 

  г/ широколистните гори. 
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30. Човек влияе със своята стопанска дейност върху стойностите на климатичните елементи. 

Оценете как се променят температурата, влажността и ветровете при изсичането на 

обширни горски площи? 

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

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

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

 

31.  Кое твърдение за звездите НЕ е вярно?         

а/ са огромни, горещи газови кълба; 

б/ светят със собствена светлина; 

в/ изглеждат малки, защото имат по-малки размери от слънцето;  

г/ изглеждат малки, защото са много отдалечени от нас. 

 

32. Защо отоплителните тела се поставят на пода? 

а/ заради удобство; 

б/ за да създадат условия за конвекция;  

в/ защото въздухът е добър проводник на топлина; 

г/ защото имат голяма маса. 

 

33. Коя двойка вещества НЕ може да образува еднородна смес? 

а/ вода и готварска сол;                                б/ вода и оцет; 

в/ сяра и кристалчета син камък;                 г/ вода и захар. 

 

34. На везна е уравновесена чаша с гореща вода с теглилки. какво се наблюдава след известно 

време? 

а/ везната ще се наклони към теглилките-  

б/ везната ще се наклони към чашата с водата; 

в/ равновесието няма да се наруши; 

г/ равновесие то ще се наруши и след това ще се 

възстанови. 

 

35. Кой от методите за пречистване на вода е показан на фигурата? 

 

 

 

 

 

а/ филтруване през пясък и памук;                         б/ дестилация;  

в/ филтруване през дървени въглища и памук;     г/ прецеждане през марля. 

 

36. Защо, когато си с висока температура (болен), на челото ти слагат мокра кърпа, а не кърпа 

напоена с мазнина?  

а/ мазнината се изпарява много по-бързо и не може да отдели достатъчно топлина; 

б/ водата се изпарява по-бавно от маслото; 

в/ водата поглъща повече топлина при изпарението;  

г/ не е посочен верен отговор. 

 

37. Растителните клетки приличат на животинските по това, че имат:  

а/ вакуоли;                                                 б/ клетъчна стена; 

в/ хлоропласти;                                         г/ ядро.   
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38. Въглеродният диоксид навлиза в зелените листа през: 

а/ клетъчната мембрана;                          б/ устицата; 

в/ жилките;                                                г/ власинките; 

 

39. В коя група има орган, който не е свързан с дишането? 

а/ бял дроб, черен дроб;                           б/ носна кухина, бронхи; 

в/ трахея, хриле;                                        г/ трахея, алвеоли. 

 

40. В коя поредица животните отделят непотребните и вредните вещества чрез едни и същи 

органи?   

а/ амеба, скакалец, пчела;                                    б/ скумрия, дъждовен червей, шаран; 

в/ бор, нарцис, едноклетъчно водорасло;           г/ гущер, жаба, заек. 

 

 

 


