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Указания: 
1. Време за работа: 120 минути 

2. На задачите от 1 до 6 включително са посочени четири отговора, един от които е верен. На листа за 

отговори оградете буквата на верния отговор. При посочване на верен отговор на 1, 2 и 3 задача, всяка от 

тях се оценява с 3 точки. Верните отговори на 4, 5 и 6, се оценяват с 5 точки. При посочване на повече от 

един отговор на някоя от задачите от 1 до 6, тя се приема за грешно решена. 

3. На задачи 7, 8, 9 и 10 в бланката за отговори запишете Вашия отговор. При записан верен резултат, 

всяка задача се оценява със 7 точки. Нечетлив отговор на задачите от 7 до 10 включително, ще се приема 

за грешен! 

4. Решението на задача 11 се записва на листа за отговори подробно и вярното решение, с необходимата 

обосновка, се оценява с 10 точки. 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ! 

 

ТЕМА ЗА ПЪРВИ КЛАС 
 

На листа за отговори оградете буквата на верния отговор! 

 
1. Решете задачите в балончетата и свържете с клоуните. Номерът на шапката на всеки 

клоун е отговор на задача. Кой клоун ще събере най-много балони?  

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Киро  Б) Миро  В) Спиро Г) Ще имат по равен брой балони 
 

2. На математическо състезание Асен решил вярно 6 задачи, Борис – с 2 повече от него, а 

Васил – с 4 по-малко от Борис. Колко задачи общо са решили вярно тримата? 

 А) 18   Б) 16   В) 14   Г) 12 
 

3. В цветарски магазин преди обяд имало 6 кошници с рози, 3 - с карамфили и 4 кошници 

с гербери. През деня продали 3 от кошниците с рози, също толкова от герберите и 2 от 

кошниците с карамфили. Колко кошници цветя останали в магазина? 

 А) 6   Б) 13   В) 8   Г) 5 
 



 

 

4. Квадратът на чертежа вдясно е вълшебен – сборовете във всеки ред, 

колона и диагонал са едни и същи. Кое число ще е точно в средата – на 

мястото на „?” ? 

 А) 2   Б) 7   В) 6   Г) 18 
 

5. Попитали Валя на колко е години, а тя отговорила: „Към най-голямото едноцифрено 

число прибавете първо 2, после 3, и накрая 5. От получения резултат извадете най-

малкото двуцифрено число, записано с еднакви цифри. Сами пресметнете на колко 

години съм.” На колко години е Валя? 

 А) 10 год.  Б) 7 год.  В) 9 год.  Г) 8 год. 

 

6. Коя от фигурите е най-тежка? 
 

 

 

 

 

 

А)   Б)    В)   Г)  

 

На листа за отговори запишете верния отговор! 
 

7. По колко различни начина може да бъде оцветена къщичката от 

картинката вдясно, ако се използват само червен и жълт цвят?  
 

8. Ники нарязал въже на 4 части, а после срязал по средата всяко от получените 4 въжета. 

Колко общо разрязвания е направил Ники?  
 

9. Майка Зайка донесла за трите си дечица моркови. След като всяко зайче изяло по 2 

морковчета, останали моркови с 2 повече от изядените. Колко моркови е донесла майка 

Зайка?  
 

10. Колко на брой са отсечките на картинката вдясно, ако всеки 

две точки са краища на отсечка?  

 
 

На листа за отговори запишете подробното решение на задачата и всички 

необходими пояснения! 
 

11. Катеричката, Мечо, Ежко и Писана се подредили за снимка, 

която е показана вдясно. Ежко застанал на 5 крачки от 

Катеричката, а Мечо е на 3 крачки от нея. Между Писана и Ежко 

има толкова крачки разстояние, колкото е то между Ежко и 

Мечо.  

 На колко крачки от Мечо е Писана и на колко е тя от Ежко? 

 На колко крачки е Писана от Катеричката? 


