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УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

 

23.04.2016 г. 
 

ТЕМА – ІІ клас 
 

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

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

         М.      О. С.       Общо 

 

 

    

1. Пресметни израза: 

24 – 16 : 4 : 2 =  

                                                 Отг: 

 

2. Мечо си купил 1 м панделка, за да върже балончето си. Отрязал 6 дм.  

Колко е останалата част? 

а/ 4см;   б/ 60см;  в/ 40см;  г/ 6см. 

 

3. Намери следващото число в редицата: 

1, 1, 2, 3, 5,.......... 
 

4. В един автобус се качили 70 пътници. На първата спирка слезли 10 души, а се качили 20. С 

колко пътници е продължил автобусът? 

                                                   Отг: 

 

5. Вълкът достига тегло до 79 кг, които са с 12 кг по малко от теглото на кенгуруто, а 

лисицата е със 77кг по–лека от кенгуруто. Колко кг тежи кенгуруто? А лисицата? 

Отг    ___________/кенгуру/ 

                        ____________/лисица/ 

 

6. Йори подреждал снимките в албум и след като ги броил от ляво на дясно видял, че 

снимката му с Мечо Пух е на петнадесето място. На кое място е тя от дясно на ляво, ако 

всички снимки са 28? 

а/ 15;  б/ 16;  в/ 14;  г/ 12. 

 

7. Във втори клас има 20 ученици. От тях 9 тренират волейбол, а 16 плуване. Колко деца от 

този клас тренират волейбол и плуване едновременно? 

                                                                       Отг: 
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8. Сборът от годините на Пух и Йори преди 5 години е бил 8. Колко ще е сборът от годините 

им след  6 години? 

                                                                       Отг: 

 

9. Ани има 3 заека и 2 гъски. Всеки заек тежи по 3 кг, а една гъска – по 2 кг. Ани и животните 

се качили на кантара и тежали 42 кг. Колко кг тежи Ани? 

                                                                       Отг: 
 

10. Иван хванал риба, която тежала 9 кг. Казал на Ани, че главата и опашката тежат общо 4 

кг. Колко кг тежи тялото? 

                                                                       Отг: 

  

 

11. Сашо станал от сън в 6 часа и 30 минути и след 25 минути тръгнал за 

 училище. В 7 часа и 15 минути той пристигнал в училището.  

Колко минути е вървял към училището? 

                                   Отг:  

 

 

12. Обиколката на триъгълник е 59 см. Едната му страна е 16 см, а другата е с 6 см по – 

голяма. Колко см е третата страна? 

 

 

Отг: 
 

13. Ученици били на поход. Мартин бил преди Галя. Между тях имало 3 деца. Пред Мартин 

били 12 деца, а след Галя имало 10 момичета. Колко ученици са участвали в похода? 

Отг: 

 

14. Една ябълка тежи колкото 2 мандарини, една мандарина тежи колкото 5 ягоди. Колко 

ягоди тежат колкото 1 мандарина? 

Отг: 

 

15. В торбичка има 8 зелени и 8 червени ябълки. Най – малко колко от тези плодове трябва да 

се извадят /без да се гледа/ така, че със сигурност да има две зелени ябълки? 

Отг: 
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Задачата на Всезнайко: 

В магазина се продават бонбони, като за всеки три опаковки от бонбони купувачът може 

да получи един безплатен бонбон. Всезнайко има достатъчно пари да си купи само 7 

бонбона. Какъв е най – големият брой бонбони, който той може да получи?  

 

Решение: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Отг:___________________________  

 

16. Всички роднини с общ дядо или прадядо са: 

           а/ семейство;             в/ род; 

           б/ съседи;             г/приятели. 

 

17. В кои изречения са посочени някои от твоите задължения като ученик? Огради верните 

отговорите.            

а/ Да получаваш помощ и съвети от учителя.            

  б/ Да опазваш материалната база в училище.            

  в/ Да изказваш мнение по въпроси,обсъждани в клас.             

г/ Да учиш редовно уроците си. 
 

18. Напиши кой управлява превозното средство: 

Влак.................................................   Автобус............................................ 

Самолет..........................................   Трамвай........................................... 

 

19.  Какво празнуваме на посочените дати?             

1 юни - ...........................................................................................................             

3 март- ..........................................................................................................            

  1 ноември - ...................................................................................................             

24 май - ..........................................................................................................        

  

20. Допълни: 

Листата на дърветата са обагрени в различни цветове през................................................ 

Прелетните птици се връщат от юг през........................................... . Слънцето грее най – 

слабо през............................... .През.................................. нощта е най – къса. 

 

21. Кое НЕ е част от живата природа?            

а/ дърво, трева, цвете;                        

б/ скали, облак, слънце;           

в /птица, лайка, човек.      
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22. Групирай растенията според стъблата им:  

шипка,  бадем, лайка, кокиче, леска, капина, явор, момина сълза, липа, бор, глухарче, малина.  

Запиши: 

Тревисти - ..................................................................................................................................... 

Храсти - ......................................................................................................................................... 

Дървета - ........................................................................................................................................  

 

23. Открий, огради и запиши скритите в игрословицата диви животни 

 

Ч О Т М Ф Й В Р Б К 

Б К Ш Т Е Р Ъ И Е У 

Щ Р В М Х Ч Л Г Л Ч 

А А О У О Л К Д Е Е 

М В Л И С И Ц А Н Ъ 

Х А М С Т Е Р О В Ж 

                

Дивите животни са:......................................................................................................................... 

 

24. Поправи грешките: 

Тялото на птиците е покрито с люспи………………… 

Моята родина е Бургас…………………… 

Месец април е зимен………………. 

Майката на мама е моя сестра………………… 

 

25. Всезнайко не яде животински продукти.  Какво ще включва менюто му от изброените 

продукти: кюфтета, маслини, моркови, яйца, краставици, мляко, сирене, пържола, ябълки. 

Запиши:................................................................................................................................................ 
 

26. Кои от твърденията са верни? Огради ги.         

а/ След месец юни следва месец май.          

б/ Силният шум уврежда слуха.         

в/ При земетресение не е позволено да се ползва асансьор.         

г/ Игрите на паркинг са позволени.           

д/ Телефон 112 се ползва само при нужда.          

е/ Месец февруари има 30 дни.         

ж/ Животът на Земята е възможен без въздух,вода и слънце. 

з/ Годината има 12 месеца. 

 

27. Кое правило трябва да се спазва при пресичане на пътното платно? 

а/ Не е задължително да се мине по пешеходна пътека. 

б/ Оглеждаме се вляво и вдясно и преминаваме, ако няма превозни средства. 

в/ Пресича се без да се спираме и оглеждаме. 
        
28. Запиши имената на съответния сетивен орган: 

Зрение - ...........................................  Слух - .............................................. 

Обоняние - ......................................  Вкус - .............................................. 
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29. Огради действията на хората, свързани с опазването на природата: 

а/Разрушават гнездата на птиците. 

б/ Засаждат растения. 

в/ Събират отпадъците разделно. 

г/ Причиняват горски пожари. 

д/ Пестеливо използват водата. 

е/ Поставят хранилки за животните. 

 

30. Всезнайко пита, а ти отговаряш:         

а/ Какво се случва при въртенето на Земята около Слънцето?  

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

б/ Защо понякога е опасно да използваш интернет?  

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

в/ За да имаме приятели трябва да...  

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

г/ Коя част служи за опора на растението? 

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

д/ На коя дата се чества празникът на град Бургас?  

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

е/ Кое животно спи с главата надолу?  

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


