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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 ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

 
На листа за отговори оградете буквата на верния отговор! 

 
1. Кое от числата, получени след пресмятане на изразите, е нечетно? 

А) 5.5 + 5.1005   Б) 2140:10  В) 103 + 12.5  Г) 445 – 123:3 

 

2. Един килограм сирене струва 8 лв., а един килограм домати – 2 лв. 50 ст. Колко 

трябва да платим за половин килограм сирене и 2 килограма домати? 

А) 9 лв.    Б) 13 лв.  В) 6 лв. 50 ст.  Г) 10 лв. 50 ст. 

 

3. Страната на един квадрат е с 2 см по-голяма от страната на друг квадрат. С 

колко сантиметра обиколката на първата фигура е по-голяма от обиколката на 

втората?  

А) 2    Б) 4   В) 8    Г) 12 

 

4. Петър наредил 53 книги на един рафт. Преброил ги от ляво на  дясно и се 

оказало, че сборникът му по математика е на 18-то поред място. На кое място ще е 

сборникът, ако се брои от дясно на ляво? 

А)  35    Б) 36   В) 37    Г) 38 



 

 

 

5. Намислих едно число. Увеличих го 2 пъти. Полученото произведение увеличих с 

2 и получения сбор намалих 4 пъти. Увеличих полученото число с 2 и получих 23. 

Кое число съм намислил? 

А) 50    Б) 164   В) 104   Г) 41 

 

6. Няколко правоъгълници имат различни размери, но едно и също лице – 16 кв. 

см. Колко на брой са тези правоъгълници, ако страните им са в цели числа 

сантиметри?  

А) 4    Б) 3    В) 2    Г) 1 

 

На листа за отговори запишете верния отговор! 
 

7. В държавите Ронго, Бонго и Монго названията на паричните единици са 

съответно Ро, Бо и Мо. Три Ро са равностойни на 5 Бо, а 2 Бо на 9 Мо. 

Пътешественик тръгнал от Монго с 15 Мо. Колко Ро ще получи за тях 

в Ронго? 

   

           

8 В едно основно училище  от I
-ви

 до IV
-ти

 клас има всичко 137 

ученика. Във II
-ри

 и III
-ти

 клас има по равен брой ученици, които са с по двама 

повече от тези в I
-ви

 клас. В IV
-ти

 клас учениците са два пъти по-малко от тези в I
-ви

 

клас. Колко ученика има в първи и втори клас общо? 

     

 

9. Сега майката на Иван е 3 пъти по-голяма от него и 2 пъти по-малка от неговия 

дядо. Сборът от годините на тримата е 100. С колко години Иван е по-малък от 

дядо си? 

         

10. Поставете в празните клетки числа от 1 до 6 така, че във 

всеки ред, колона и по двата диагонала, да няма еднакви числа. 

Колко е сбора на числата в оцветените клетки?  

 

 

На листа за отговори запишете подробното решение 

на задачата и всички необходими пояснения! 
 

11. Емо има банкноти от 2 лв. и от 5 лв. Ако използва само двулевовите банкноти 

няма да му стигнат 60 лв., за да си купи 4 еднакви тениски. Ако използва само 

петлевовите банкноти, няма да му стигнат 60 лв., за да си купи 5 такива тениски, а 

ако използва всичките си пари, няма да му стигнат 60 лв. за 6 тениски. Колко 

струва една тениска? Колко двулевови и колко петлевови банкноти има Емо? 


