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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 ВТОРИ КЛАС 

 

 
На листа за отговори оградете буквата на верния отговор! 

 
 

1. Пресметнете (6 + 6) : 6 + 6 . 6 – 6 + 6 : 6. Получихте:  

А) 36   Б) 31   В) 33   Г) 37 

 

2. За празненство закупили 9 газирани  напитки, които са 3 пъти по-малко от закупените 

сокове. Колко общо сокове и газирани напитки са закупили? 

А) 12   Б) 27   В) 26   Г) 36  

 

3. Равнобедрен триъгълник има обиколка 24 см и дължина на основата 6 см. На колко 

сантиметра е равно бедрото на триъгълника? 

 А) 9 см  Б) 6 см  В) 18 см  Г) 8 см  

 

4. Ани записала на дъската всички двуцифрени числа, на които цифрата на десетиците е 

по-малка от 2. След нея Фани записала всички двуцифрени числа със сбор от цифрите 2. 

Накрая Дани изтрила всички числа, които се делят на 2. Между останалите на дъската 

числа поставили знак „+” и пресметнали сбора. На колко е равен този сбор?  

 А) 91  Б) 56   В) 76   Г) 86 

 

 

 



 

 

5. Емо долепил 10 еднакви квадрата, всеки от които с обиколка 8 см, 

както е показано на чертежа вдясно. Пресметнал обиколката на най-

големия (външния) правоъгълник и обиколката на белия 

правоъгълник, образувал се в средата. На колко сантиметра е равна 

разликата на двете обиколки? 

 А) 16 см  Б) 24 см  В) 64 см  Г) 32 см 

 

6. Майка, баща и дъщеря са общо на 79 години сега. Преди 2 години бащата бил на 35 

год., а майката ще е на 35 год. след 2 години. На колко години е дъщерята сега? 

 А) 8 год.  Б) 9 год.  В) 11 год.  Г) 10 год.  

 

На листа за отговори запишете верния отговор! 
 

7. Учителката на Владо му дала задачи по математика. Първият ден той решил 

половината от всички задачи, втория ден решил 5 от задачите, третия ден – 3, а 

четвъртия ден –последните 2 задачи. Колко задачи е получил Владо от своята учителка?  

 

8. Маймунките Кити, Кати и Кети изяли общо18 банана. Кети изяла с 2 

банана повече от Кати, а Кити – 2 пъти повече от Кати. Колко банана е 

изяла Кати?  

 

9. В кошница са подредени 45 цветя: рози и маргаритки. Розите са бели и червени на 

цвят, а маргаритките са само бели. Всички рози са общо 28, а всички бели цветя са 30. 

Колко от розите са бели на цвят?  

 

10. В магазин за плодове и зеленчуци 2 кг ябълки струват колкото 4 кг картофи, а 1 кг 

пипер струва колкото 1 кг ябълки и 1 кг картофи. Ако за 4 кг ябълки Ани е заплатила 8 

лв., колко ще плати Бояна за 2 кг картофи и 1 кг пипер?  

 

На листа за отговори запишете подробното решение на задачата и 

всички необходими пояснения! 
 

 

11. Върху бял правоъгълен лист, Симо залепил 

три еднакви сиви правоъгълника на разстояние 3 

см един от друг, а също и на 3 см от краищата на 

листа, както е показано на чертежа вдясно. Като 

знаете, че дължината на листа е 30 см, а ширината 

му е 21 см, намерете дължината и ширината на 

един от сивите правоъгълници и пресметнете 

неговата обиколка. 

 

 

 


