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УЧИЛИЩНОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

ШЕСТНАДЕСЕТО СЪСТЕЗАНИЕ „ВСЕЗНАЙКО”  

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС 

25.04.2015 г. 

 

ТЕМА – І клас 

 

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

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

         М.     Р. К.        Общо 

     

 

1. Колко точки всичко има в панделките на децата? 

 

 

 

   а/17                                  б/ 20;                            в/ 16;                           г/ 19. 

2.Колко фигурки най-малко трябва да се премахнат, за да останат само фигурки от 

един вид? 

 

 

  

 

а/ 7;                             б/ 8;                               в/ 3;                               г/ 5. 
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3. Кои от посочените числа могат  да бъдат поставени в квадратчетата, за да бъдат 

вярни равенствата? 

 +12 = 15 –  

а/ 1 и 0;                  б/ 4 и 0;                        в/ 1 и 2;                      г/ 3 и 1. 

4.Една мандарина заменяме с една ягода и една череша           = + ,  

              а две череши заменяме с една мандарина и една ягода  

        = + С колко ягоди можем да заменим 1 череша? 

                                                                    = ? ягоди     

Запишете решението на свободните редове и оградете верния отговор! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………................ 

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

5. Запиши пропуснатите числа, така че  да е вярно: 

2  4  

8 
1 7  

 5 1 

 1    6 

 3 2 
 

6. Колко са всички яйца на мястото на въпросителния знак? 

 

            ? 

 

а/ 11;            б/ 13;             в/ 17;               г/ 15. 
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7.Пресметни и попълни липсващите числа:  

2 + 1=  – 4 =  – = 

           + 8 =  + 9 =  

 

 

8. Колко са триъгълниците, кръгчетата и квадратите? Запишете! 

                              – 

   – 

  – 

 

 

 

9.Коя кошничка е най-лека? Реши задачките и загради буквата пред верния 

отговор! 

 

а/ 18+2-3=….кг            б/ 20-15+4=…..кг       в/ 14-7+1=…..кг               г/ 4+5-6=…..кг 

10. Открийте зависимостта и запишете липсващото число след въпросителния знак: 

                              2                3 

                              3                5 

                              4                7 

                              5                9 

                              6                11 

                              9                 ?…… 
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11. С колко жълтите котенца са повече от белите котенца? 

 

 

 

  

 

а/ 7;                       б/ 8;                        в/ 6;                    г/ 13. 

 

12.Коя от фигурите трябва да поставим на мястото на въпросителния знак? 
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13. Колко лалета е имало първоначално в градината на Всезнайко, ако той е 

откъснал и дал на своя приятел Незнайко 11, а в градината са му останали 4 лалета? 

   

 

                                                   

Решение: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………..........................................................Отговор:……….лалета  първоначално 

14. Днес се връщаме от горско училище. Вчера бяхме в пещерата „Снежанка“, а 

утре - четвъртък, ще сме на училище. В кой ден от седмицата бяхме в пещерата 

„Снежанка“? 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

  а/ сряда;      

  б/ четвъртък;      

  в/ понеделник;       

  г/ вторник. 
 

15. Всезнайко събира калинки. От първото цветенце взел 6 калинки, от второто с 4 

повече. От всички събрани калинки му отлетели 3. Колко калинки му останали? 

                                                  Решение: 

………………………………………………………………………………………………

…………........…………………………………………………Отговор:…….останали 

Задачата на Всезнайко 

                      Запиши подробно на редовете 

 

Всезнайко поканил на парти Незнайко и Многознайко. На масата имало 7 банана, 

които били с 2 повече от мандарините. Всеки от тях изял по един банан и по 1 

мандарина. Колко плодове всичко останали на масата? 
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                                                            Решение: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………Отговор:………….. плодове всичко останали 

16.Отговори с ДА или НЕ. 

а/ София е моето отечество       .................. 

б/ Българското знаме е бяло, зелено, червено    .................. 

в/ Щъркелът и лястовицата зимуват в полето    .................. 

г/ Зъбите се мият преди всяко ядене      .................. 

д/ Елата е храст          ..................  

е/ Най-големият християнски празник честваме на 3-ти март .................. 

ж/ Водата и сапунът са приятели на здравето    .................. 

з/ Членовете на моето семейство са мама, татко, аз и баба  .................. 
 

17. Разпредели растенията  в табличката. 

 

 

 

          орех                                             мак                                липа 

 

 

    

      шипка                                             ягоди                  роза      

дървета храсти тревисти 
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18. Прочети стихчето и попълни пропуснатите думи. През кой годишен сезон 

птиците пристигат от юг и раждат малките си? Огради  буквата на верния 

отговор. 

В жълтобагрена премяна                          Южният ветрец повява 

слиза бавно от балкана-                             и навред раззеленява. 

долу, в равнината, дето                            Всичко тегли го навън- 

са узрели плодовете.                                  буди се от зимен сън,    

И със своя фон чудесен                              по градини и поля.    

ни обгръща златна.......                             ..............вече е дошла! 

 

а/ Думата е ...........................................    б/ Думата е ........................................... 

19. На кой ред има храни от млечни  и  местни продукти.  

а/ сирене, кремвирши, шунка, хляб 

б/ салам, извара, сметана, луканка 

в/ масло, салам, геврек, кайма 

20. Под всяка картинка запиши професията на човека, който ги управлява. 

 

 

 

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

 

 

 

 

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



1 клас 

 
8 

21. Подчертайте датата на националния ни празник.  Какво празнуваме на: 

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

1 ноември....................................................................................................................... 

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

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

22. Подчертай само пролетните празници . 

Лазаровден,    Бъдни вечер,   Цветница,    Йордановден,  Великден 

23. Лятото наближава и сигурно много ти се иска да се качиш на велосипеда и 

да потеглиш. 

Номерирай последователно стъпките за безопасно спиране в правилния ред. 

.............Намали                                                                                             . 

.............Натисни и двете спирачки.       ...........  Виждаш червената светлина. 

.............Постави единия си крак на земята. 

.............Отпусни спирачките. 

24. Природата е наша майка. Тя е наш дом! Запиши какво би направил  ти, за 

да я опазиш чиста. 

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

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

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

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

25. Всезнайко пита, а ти внимателно прочети, малко помисли и верния 

отговор запиши.  

а/ Китът и делфинът риби ли са?  ................................................. 

б/ През кой сезон зреят ягодите?...................................................  

                      в/ Как се нарича времето от мръкване до съмване?                  

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

г/ Защо някои птици се наричат прелетни? ............................................................. 

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

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

                           д/ През кой годишен сезон се наблюдава природното явление 

листопад?......................................... 


