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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 – VІ клас 
 

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

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

                   М.      И.       Г.     Ч.П.   Общо 

 

 

      

 

1. Кое от неравенствата не е вярно? 

а/ ( - 2 ) 
3
. 3 

2
 
 
= - 72          б/ – 3.3.3 = ( - 3) 

3                
в/  (  

3 
= -             г/

  
. ( -  ) 

2 
=  

2. Ако  към сбора на числата  и ( - 8  ) прибавим реципрочното на числото 7  . 

Полученото число е: 

а/ 6                                    б/                               в/ –                       г/ - 1  

 

3. Неизвестното число х в уравнението:   = - 15  + 16  е: 

 

а/ 1                       б/                                   в/ -                             г/ – 1 

 

4. Стойността на израза  е: 

 

а/                             б/                                  в/ -                            г/ –   

 

5. Лицето на незащрихованата част от фигурата, ако страната на квадрата е 4 см, в 

квадратни сантиметри  е: 

а/ 16 – 4 π       б/ 16 – 2 π      в/ 12 – 4 π     г/ 12 – 2 π 

 

6. Във фунийка с формата на правилна четириъгълна пирамида с основен ръб 3 см и 

височина 10 см има сладолед. Обемът на сладоледа е: 

а/ 3 дм
3
                             б/ 30 см

3
                          в/ 90 см

3
                       г/ 9 дм

3 
 

7. На състезание  на 10 км Петър пробягал 9563 м, 4246 дм и 11260 мм след което се 

строполил от умора на земята малко преди финала. Колко см  му оставали, за да финишира? 

         Отг........................................................ 

8. За Великден три деца получили 46 яйца. Яйцата, получени от първото дете се отнасят кам 

яйцата на второто дете както 3 : 2, а яйцата на второто дете се отнасят към яйцата на третото 

дете както 3 : 4. Яйцата , които е получило второто дете са: 
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        Отг.......................................................... 
 

9. Последната цифра на израза А = 2012 
2012 

+ 2014 
2014 

+ 2016 
2016 

 е: 

             

                    Отг......................................................... 

 

10. На състезание по математика се явили 180 ученика от четвърти, пети, шести и седми 

клас. На диаграмата е показано разпределението на 

участниците по класове. Намерете с колко процента 

участниците от шести клас са повече от участниците 

от четвърти клас?     

                           

               Отг.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

Задача на Всезнайко : 
Всезнайко  и Незнайко начертали правоъгълен 

трапец с основи 10 см и 7 см и бедра 4 см и 5 см. 

Всезнайко завъртял трапеца около по-малката основа, а Незнайко - около по- голямата 

основа. Двамата намерили обемите на получените тела. Намерете  отношението на обемите 

на полученото тяло от Всезнайко и тялото на Незнайко. 
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11. Неофит Рилски, Найден Геров, Анастасия Димитрова са видни 

възрожденски:  

а/ зографи;  в/ индустриалци; 

б/ учители; г/ революционери.  
 

12. Коя от изброените личности  участва в Руско-турската война 1828 - 1829 г. и Велчовата 

завера през 1835 г.? 

а/ Софроний Врачански;  б/ Георги Мамарчев; 

в/ Хаджи Христо;   г/ Георги Бенковски. 
 

13. С името на кой български революционер свързваме идеята за преход от стихийни 

бунтове към организирано националнореволюционно движение 

а/ Георги Раковски;   б/ Любен Каравелов; 

в/ Христо Ботев;   г/ Васил Левски. 
 

14. Българският революционен централен комитет (БРЦК) е създаден: 

а/ през 1862 г. в Белград;  б/ в края на 1869 г. в Букурещ; 

в/ през април 1872 г. в Ловеч;  г/ в края на 1870 г. в Женева. 

 

15. С какво се свързват имената на Сава Доброплодни, Добри Войников и Васил Друмев? 

а/ с развитието на периодичния печат; 

б/ с изграждането на революционните комитети на Васил Левски; 

в/ с развитието на театралното дело; 

г/ и тримата са били учители в Търново. 

 

16. Кое историческо събитие става на 8 срещу 9 август 1886 г.?  

а/ Съединението на Княжество България с Източна Румелия; 

б/ провъзгласяване на Независимостта; 

в/ учредяване на Българската екзархия; 

г/ извършва се държавен преврат срещу княз Александър І. 

 

17. На коя от следните дати България е обявена за независимо царство? 

а/ 20 април 1876 г.;   б/ 3 март 1878 г.; 

в/ 6 септември 1885 г.;  г/ 22 септември 1908 г. 

 

18. Кое правителство получава заеми за стабилизиране на икономиката и подобряване 

положението на бежанците? 

а/ на Александър Стамболийски;  б/ на Андрей Ляпчев; 

в/ на Александър Цанков;   г/ на Кимон Георгиев. 

 

19. Кой печели парламентарните избори през 1931 г.? 

а/ БЗНС;     б/ Демократическият сговор; 

в/ партиите в Народния блок;  г/ привържениците на деветнадесетомайците. 

 

20. Отказването на владетел от престола се нарича: 

а/ абдикация;  б/ асоциация;  в/ адмирация;  г/ актуализация. 

 

21. За кой географски обект се отнася описанието? „Намира се на територията на Египет. 
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Открит е през 1869 година. Представлява най-прекият морски път от Европа за Южна 

Азия и Австралия.” 

 

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

 

22. Представете си, че сте собственик на фирма, която се занимава с проучване и добив на 

полезни изкопаеми. Вие бихте изгубили сериозни капитали, ако търсите:  

а/ медна и оловно-цинкова руда в Андите; 

б/ нефт и природен газ около залива Маракайбо; 

в/ мрамори, злато и диаманти в Атакама; 

г/ желязна, манганова и уранова руда в Бразилската планинска земя.    

 

23. Ако се пропътува по 60-тия меридиан в Южна Америка от най-северните до най-южни 

части на континента, то два пъти ще се премине през природната зона на: 

а/ саваните;   б/ влажните екваториални и тропични гори; 

в/ степите;   г/ полупустините и пустините. 

 

24. Общото между Виларика, Котопахи, Попокатепетъл и Чимборасо е, че са: 

а/ върхове в южната част на Андите; 

б/ морски заливи по Атлантическото крайбрежие;  

в/ пещери в Апалачите;  

г/ действащи или загаснали вулкани. 

 

 

25.  Изчислете средната гъстота на населението на Нигерия, ако знаете, че територията й е 

923 770 кв. км и населението е 135 500 000 души.  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

26. За кой климатичен пояс в Африка се отнася характеристиката: 

 „ Разположен е на север и на юг от Екватора, отличава се с високи дневни температури и 

големи денонощни температурни амплитуди. Валежите са минимални, с изключение на 

югоизточното крайбрежие.” ? 

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

 

27. За коя природна зона в Африка се отнася характеристиката: 

”Заема 40 % от територията на континента, климатът й се отличава със сух и влажен 

сезон, а почвите са червено-кафяви.” ? 

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

 

28. Тапири, капуцини, хининово и памучно дърво са растителни и животински видове в 

континента Южна Америка, характерни за природната зона на: 

а/ саваните; 

б/ влажните екваториални гори; 

в/ пампата; 

г/ твърдолистните гори и храсти. 

 

29. За кой южноамерикански народ се отнася характеристиката:  



6 клас 

 5 

”Създали са могъща империя, обработвали са злато, сребро и възловата писменост 

„кипу”. Днешните им наследници се занимават със земеделие и животновъдство.” ?  

 

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

 

30. Коя от забележителностите НЕ Е разположена в държавата, в която е посочена? 

а/ пирамидите при град Гиза – Египет ; 

б/ статуята на Свободата – САЩ ; 

в/ древния град Мачу Пикчу - Боливия ; 

г/ статуята на Исус Христос – Бразилия. 

 

 

 

31. Световната рекордьорка Йорданка Донкова е българска състезателка по лека атлетика по 

дисциплина 100 метра с препятствия. Поставила е рекорд в Стара 

Загора – 12,21s  на 21.08. 1988г., който и до днес не е подобрен.С каква 

скорост се е движила в km/h? 

а/ 8, 19 km/h;      б/ 29,48 km/h;     в/ 2,95 km/h;          г) 81,9  km/h. 

 32. По дадените  скорости определете кои са най – бързите животни в света и ги подреди по 

бързина в km/h  :                                            

а/ 22,22 m/s;        б/ 120 km/h;     в/ 80 km/h;          г/ 25 m/s.   

Гепард -  .........................................................        

Антилопа пронгхорн  -  .................................      

Син див бик - ..................................................        

Лъв -  ................................................................             

33. Иван пренася на втори етаж кофа с вода с маса 10 kg.  

a) Каква сила прилага?  

б) А каква сила ще приложи, ако използва подвижна макара, за да пренесе кофата на 

втория етаж?  

   а/ F = ....................N;                                             б/ F = ...................N;             

34. Пресметнете налягането  върху бутона на звънец, който има повърхност с формата на 

квадрат със страна 1 cm. При звънене се употребява сила на натиск около 1 N.                     

а/ 1Pa;         б/ 10 Pa;         в/ 10000Pa;          г/ 1000 Pa.   

35. Готвачът Виктор Ангелов трябвало да отмери 250ml   олио за кекс, 

но не разполагал с разграфена чаша, а само с везна. От справочник 

видял, че олиото има плътност 0,8 g/cm3. Колко грама олио трябва да 

налее в чашата, за да осигури нужния обем?       

а/250 g;                 б/  200g;                  в/ 1000 g;                        г/ 25  g. 
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36. Електричните сили зависят от разстоянието между зарядите по следния начин:     

а/ едноименните заряди се отблъскват, а разноименните се привличат; 

б/ едноименните заряди се отблъскват; 

в/  разноименните се привличат; 

г/  разноименните се отблъскват; 

 

37. При изгаряне на 24 g въглерод в кислород, се получават 88 g въглероден диоксид. 

Масата на реагиралия кислород е : 

а/ 112 g;        б/ 54g;          в/ 64 g;           г/ 4 g 

Изразете уравнението:........................................................................... 

38. Посочете грешното твърдение:                                    

 а/ водородът е безцветен газ, по-лек от въздуха; 

 б/ водородът е химически активно вещество; 

 в/ водородът поддържа горенето; 

 г/ водородът е ,, гориво на бъдещето“. 

 

39. Характеризирайте нервната система на животните, като избереш вярното твърдение. 

а/ Нервната система осигурява единството на организма и връзката му с околната среда. 

б/ Нервната система е два вида – ганглийна и тръбеста. 

в/  Периферната нервната система включва главен и гръбначен мозък. 

г/ Тръбестата нервната система е най – сложно устроена и се развива при безгръбначните 

животни. 

 

40. Ларвата на копринената пеперуда се самоопакова в пашкул от копринена нишка. В него 

тя се превръща в какавида, а след това в пеперуда, която разкъсва пашкула и  отлита. Какво 

е описаното развитие на копринената пеперуда? 

а/ пряко; 

б/ с не пълна метаморфоза;            

в/ с пълна метаморфоза; 

г/ следзародишно. 

 


