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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 – І клас 

 

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

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

         М.     Р. К.        Общо 

     

 

1. Открийте липсващите числа: 

 

2. Помогнете на зайчето да си вземе морковчето: 

 

 

 

http://www.google.bg/imgres?q=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE&hl=bg&biw=1024&bih=560&tbm=isch&tbnid=Het1IWHfu0CzVM:&imgrefurl=http://www.kidsbg.com/home/modules.php?name=News&new_topic=13&docid=JvQwr25WBJF9nM&imgurl=http://www.kidsbg.com/home/uploads/images/readingboy.jpg&w=286&h=155&ei=l6J3UeaKG5HntQaL54HYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=749&vpy=256&dur=1234&hovh=124&hovw=228&tx=101&ty=58&page=1&tbnh=124&tbnw=222&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:5
http://www.google.bg/imgres?q=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE&hl=bg&biw=1024&bih=560&tbm=isch&tbnid=Het1IWHfu0CzVM:&imgrefurl=http://www.kidsbg.com/home/modules.php?name=News&new_topic=13&docid=JvQwr25WBJF9nM&imgurl=http://www.kidsbg.com/home/uploads/images/readingboy.jpg&w=286&h=155&ei=l6J3UeaKG5HntQaL54HYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=749&vpy=256&dur=1234&hovh=124&hovw=228&tx=101&ty=58&page=1&tbnh=124&tbnw=222&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:5
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3. Допълнете празните места така, че да получите сбор равен на осем: 

 
4. Уловете рибките 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сравнете, като използвате знаците  < , > , = : 

1 дес. + 5 ед.        18 

1 ед. + 10 дес.       10 

8 ед. + 1 дес.         2 

2 дес. - 1 дес.        1 

6. При съставяне на задача с действие „изваждане” с числата 4,11 и 7 кое от 

тях е умаляемо? 

а/ 4;            б/ 11;             в/ 7. 

14+5 

2+15 

7+12 

13-8 

13+6 

5 17 19 
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7. Алекс има дванадесет картички с птици и шест картички с насекоми. С 

колко картичките с птици са повече от тези с насекомите? Решението е:  

а/ 12+6=18;            б/ 12-6=7;       в/ 12-6=6. 

8. В колко триъгълника има кръгче? 

 а/ 4;            б/ 3;         в/ 5;         г/2;         д/1. 

9. Едно списание има 15 страници. Лили прочела няколко от тях. Ако прочете 

още 3 страници, ще й останат 7. Колко страици й остават да прочете? 

а/ 5;            б/ 10;            в/ 7;          г/ 12. 

10. От 16 възможни точки на математическо състезание, Калин получил 9 

точки. Колко точки не му достигат? 

Решение: 

 

 

 Отговор: 

 

11. Мими имала 20лв. Искала да си купи чанта за 10лв. и няколко 

 панделки по 2лв. Може да си купи най-много: 

а/ 2 панделки;        б/ 1 панделка;         в/ 5 панделки;           г/ 3 панделки. 

12. В момента годините на Славка и Пенка са 11. Колко ще са общо годините 

на двете след 3 години? 

 Решение: 

 

 

 Отговор: 

 



1 клас 

 4 

13. Осем ученици от един клас ще летуват на планина, а на море с 4 повече. 

Ако учениците от класа са 20, колко от тях няма да летуват нито на море, 

нито на планина? 

а/ 5 ученици;    б/ 10 ученици;   в/ 0 ученици;     г/ 3ученици.   

14. Катя, Петя и Диди имат в косите си панделка, ластиче и диадема, като 

всяка има по едно нещо. Диди и Катя нямат панделки. Ластичето не е у Диди. 

Какво има Катя?  

 а/ ластиче;     б/ диадема;          в/ панделка;         г/ шнола. 
 

15. Задачата на Всезнайко 

Бабата на Наско донесла вкъщи круши. Наско и баща му изяли по 2 круши. 

Останалите круши били с 3 повече от изядените. Колко круши е донесла 

бабата на Наско? 

Решение: 

 

 

 Отговор: 

16. Попълни  пропуснатите  думи  в  текста: 

Моята родина е.................................................................... Моят роден град е        

..................................... Цветовете на българското знаме са ...................................... 

......................................... и ..................................... Уча в училище” ....................................  

..................................................”  

 

17. Срещу  датите  запиши  имената  на  празниците: 

3 март          ........................................................................................................................... 

24 май         ............................................................................................................................. 

1януари      ............................................................................................................................. 

25 декември .......................................................................................................................... 

1 юни           ............................................................................................................................ 
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18. Кога  се  случва  това? 

Сняг вали, вали, вали                                      Капят жълтите    листа. 

        Духат ветровете зли.                                    Щъркът шарен отлетя. 

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

19. Наближава  Великден. Как  се подготвяме за този празник? 

а/ украсяваме  елхата; 

б/ изработваме  сурвачки; 

в/ боядисваме  яйца ; 

г/ приготвяме  нечетен  брой  ястия.                                            

 

20. Прочети  стихчето. На  празните  места  запиши  подходящите  думи и  

изрази. Оцвети. 

           В студ и зной на пост е пак-над колите все стърчи. 

          Денем ли е или мрак, светка с трите си очи. 

         Щом с червеното огрей-..................................................... 

         С жълтото ли заискри-...................................................... 

         Чак накрай с око зелено ..................................................... 

         Но недей през пътя бяга!-смига ти по навик стар. 

        Не омръзва да помага ни добрия ....................................... 

/”стой!- да бързаш хич недей!”; „чакай, още миг поспри!”;”те изпраща- 

разрешено!”;”светофар”/ 
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21. Познай  професията  и  я  запиши.   

 

 

 

 

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

 

22. Разпредели  растенията  в  таблицата  според  вида  им: 

         кокиче, ябълка, шипка, детелина, бор, къпина                                                                                                                                                

   ДЪРВЕТА ХРАСТИ ТРЕВИСТИ 

   

   

 

23. Подчертай излишната дума във всеки ред. Запиши  общото  название на 

групата. 

   ябълка, грозде, краставица, дини, пъпеши, кайсии      ................................... 

  зеле, моркови, праскови, домати, лук, картофи           ................................... 

 

24. В цифрите е закодирано названието на животно. Познай кое е то. В коя от 

групите ще го запишеш? Разпредели и останалите животни в групите им. 

       12, 9, 18, 9, 23, 1 

                  ДОМАШНИ                                     ДИВИ 

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

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

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

            /овца, крава, мечка, кокошка, катеричка/ 
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25. Кое  от  твърденията  НЕ  е вярно? 

а/ Врабчетата  зимуват  у  нас. 

б/ Заекът  не  спи  зимен  сън. 

в/ През  зимата  гълъбите  отлитат на  юг. 

       

26. Какво  включва  здравословното  хранене? 

а/ само  месни  продукти; 

б/ голямо количество  храна; 

в/ разнообразна  храна, плодове, зеленчуци. 
 

27. Кои  деца  са  избрали  безопасна  игра? 

а/ Митко  и  Васко  се  катерят  по  дървото. 

б/ Камен  и  Марин  играят  на  строителната  площадка. 

в/ Росен  и  Петьо  играчт  с  топка  на  полянката. 

 

28. Природозащитниците  се  грижат : 

а/ само  за  растенията; 

б/ само  за  животните; 

в/ за цялата  природа. 
 

29. Какви  са  Асен  и  Иван, щом  бащите  им  са  братя? 

а/ братя; 

б/ братовчеди; 

в/ далечни  роднини. 
 

30. Всезнайко  пита, а ти  помисли  и  огради  „ДА”  или  „НЕ”. 

1. През  зимата  времето  е  най-студено.     ДА     НЕ 

2. Васил  Левски  и  Христо  Ботев  са  борци  за   

   свобода.         ДА     НЕ 

3. На  Великден  коледарите  обикалят  по  домовете.   ДА     НЕ 

4. Бозайниците  раждат  малките  си  и  ги  хранят  с 

   мляко.          ДА     НЕ 

5. Националният  празник  на  България  е  на  24 май.   ДА     НЕ 

6. С  мама, татко, леля, чичо  и  братовчедите  сме 

    семейство.         ДА     НЕ     


