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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. Ани и Боян решавали едни и същи задачи, 

като техните решения са представени вдясно. 

Кой от тях е решил вярно всичките си задачи?  

А) Ани  Б) Боян  

 В) и двамата Г) нито един 

 

2. В редичката от сърчица Лили оцветила шест от тях. Колко още сърчица трябва да 

оцвети, за да станат по равен брой оцветени и неоцветени сърчица? 

 

 

А) 8   Б) 16   В) 3   Г) 2 

 

3. Ученици били на лагер в продължение на две седмици и два дена. Колко дни всичко 

са лагерували тези ученици?  

А) 14   Б) 10   В) 16   Г) 4 

 

4. Куклите на Лили са толкова на брой, колкото е най-малкото двуцифрено число, 

записано с еднакви цифри, а Мими има с 3 кукли по-малко от нея. Колко са общо 

куклите на Лили и Мими? 

А) 10   Б) 17   В) 19   Г) 18 



 

 

5. Открийте правилото, по което са подредени числата във всяка от редиците и 

определете кои са числата, означени с  и  . 

 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,    и 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4,  

      Пресметнете сбора на числата, означени с  и  , от  тези две редици. 
 

А) 19   Б) 17   В) 15   Г) 18 

 

6. Преди 2 години Яна била на 4 години, а брат й Владо – на 5. На колко ще е равен 

сборът от годините на двамата след 2 години? 

А) 16   Б) 17   В) 15   Г) 13 

 

На листа за отговори запишете верния отговор! 
 

7. От фигурите на чертежа вдясно трябва да се изберат само две. 

По колко различни начина може да стане това? 

 

8. Асен, Борис, Васил и Георги се подредили по височина. Знае се, че Борис не е най-

нисък, а Асен не е най-висок, но е по-висок от Георги и Борис. Как се казва най-ниското 

момче? 

 

9. Лили преброила всички триъгълници и правоъгълници на фигурата 

вдясно. От общия им брой извадила най-голямото едноцифрено число. 

Колко е получила Лили в резултат на извършените действия? 

10. Мечо Пух и Прасчо намерили в гората кошница с круши. Прасчо казал, 

че крушите в кошницата са повече от 10, а Мечо Пух твърдял, че са поне 12. Като 

знаете, че само един от тях е преценил правилно броя на крушите в кошницата, 

отговорете колко точно са били намерените от тях круши? 

 

На листа за отговори запишете подробното решение на задачата и 

всички необходими пояснения! 
 

11. Мая, Мишо и Милена са в магазин за играчки. Мая купила кукла, топка и федербал и 

заплатила 19 лв. Мишо платил 12 лв. по-малко от нея за топка и федербал от същия вид, 

а Милена купила кукла и топка, като тези на приятелите си и заплатила 16 лв. 

Колко струва покупката на Мишо? 

Колко струват поотделно куклата, топката и федербала? 
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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! 
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необходимата обосновка, се оценява с 10 точки. 

  

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ! 
 

ТЕМА ЗА ВТОРИ КЛАС 

 
На листа за отговори оградете буквата на верния отговор! 

 
1. Стойността на израза  8 . 7 – 6 . 4 –  3 . 2 е:  

А) 26   Б) 38   В) 28   Г) 2 

 

2. Страната на равностранен триъгълник с обиколка 24 см е равна на страната на 

квадрат. Намерете обиколката на квадрата. 

А) 24 см  Б) 28 см  В) 32 см  Г) 36 см 

 

3. Мая е на 16 години. Тя има двама братя, от които единият е 2 пъти по-малък от нея, а 

другият е с 2 години по-голям от нея. На колко е равен сборът от годините на тримата?  

А) 38   Б) 42   В) 52   Г) 32 

 

4. В магазин за цветя има 50 рози, 36 от които са бели, а останалите са червени. Мая 

купила два букета с по равен брой цветя, единият, от които само с бели, а другият – 

само с червени рози. Като знаете, че е купила половината от всички червени рози, колко 

рози общо са останали в магазина? 

А)  14  Б) 24   В) 36   Г) 26 

 

 



 

 

5. За детско парти организирали състезание по пукане на балони. Всички балони имали 

номера от 1 до 25. Някои от децата спукали балоните с номера от 7 до 14 включително, 

а други спукали балоните от 17 до 23 включително. Колко балона  са останали без да се 

спукат? 

А)  10  Б) 15   В) 11   Г) 12 

 

6. Квадратът на чертежа вдясно е магически, т. е. сборовете по редове, 

по колони и по диагонали са едни и същи. Някои от числата в този 

магически квадрат са означени със . Пресметнете сбора от тези 

числа. 

 

А)  36  Б) 56   В) 30   Г) 46 

 

На листа за отговори запишете верния отговор! 
 

7. Ани има тетрадка с 20 листа и вече е успяла да изпише половината от нея. Като 

знаете, че всеки ден изписва точно по една страница, след колко дни ще изпише 

останалата част от тази тетрадка? 

 

8. Два еднакви квадрата А и С, всеки от които с обиколка 20 

см са долепени до правоъгълник В, с обиколка 24 см , както е 

показано на чертежа вдясно. Намерете обиколката на най-

големия правоъгълник, който се е получил от долепянето на А, В и С. 

 

9. Леля Ваня има общо 30 луковици от лалета – червени, жълти и розови, по равно от 

всеки цвят. Колко луковици най-малко трябва да посади тя, за да е сигурно, че сред тях 

ще има поне по едно лале от всеки цвят?  

 

10. На чертежа вдясно всяка от фигурите ,  ,  и  

замества различна цифра. Еднаквите фигури са едни и същи 

цифри. Като знаете това, пресметнете на колко е равен сборът 

 . 

На листа за отговори запишете подробното решение на задачата и 

всички необходими пояснения! 
 

11.  Една сутрин в магазин доставили 6 щайги ябълки и също толкова щайги с круши, 

8 чувалчета картофи и също толкова чувалчета пипер. Една щайга с ябълки тежи с 1 кг 

повече от 1 щайга круши, а чувалче картофи е с 1 кг по-леко от чувалче пипер. Общото 

количество на доставените ябълки е 54 кг, а всичкият доставен пипер е 64 кг.   

До края на деня продали половината от доставените щайги с ябълки, половината 

от щайгите с круши, половината от чувалчетата с картофи и всичкия доставен пипер.  

По колко килограма круши и картофи са доставили сутринта в магазина? 

Колко килограма общо от посочените плодове и зеленчуци са останали в края на 

деня? 
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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 ТРЕТИ КЛАС 

 
На листа за отговори оградете буквата на верния отговор! 

 
1. Кое число трябва да поставите на мястото на , за да е вярно равенството 

120 : 4 + 2 + 17 . 3 = 306 : 6 + 4 .   ? 

 

А)  8  Б) 7   В) 6   Г) 5 

 

2. Квадратът на чертежа вдясно е образуван от четири еднакви 

квадратчета, всяко от които е с обиколка 12 см. Намерете обиколката 

на големия квадрат. 

А) 32 см  Б) 48 см  В) 24 см  Г) 36 см 

 

3. Иван има три сестри и един брат. Кое е вярното твърдение: 

А) Всяко момиче има по един брат и по една сестра. 

Б) Всяко момиче има по двама братя и по една сестра. 

В) Всяко момче има по един брат и по една сестра. 

Г) Всяко момче има по един брат и по три сестри. 

 

4. Сборът на две числа е 44. Ако увеличим едното от тях 4 пъти, а другото оставим 

непроменено, сборът ще е 89. Кое е по-голямото от тези числа?   

А) 39   Б) 15   В) 28   Г) 29 



 

 

5. Петя разпределила числата от 1 до 20 в колонките на таблица по следният начин: в 

първата колонка записала всички нечетни числа, във втората – всички четни числа, в 

третата – тези, които се делят на 3, в четвъртата – тези, които са не по-малки от 5 и не 

по-големи от 15, в петата – всички, които се делят на 5. В колко колонки е записала 

Петя числото 15? 

А) 5   Б) 4   В) 3   Г) 2 

 

6. В кошница има 10 малки и 10 големи яйца. Яйцата могат да се продават по 

единично или в комплект, който се състои от 3 малки и 2 големи яйца. По единично 

всяко малко яйце се продава за 18 ст., всяко голямо - за 22 ст., а комплекта струва 1 

лв. Колко най-много пари могат да се получат за всичките 20 яйца?  

А) 4 лв. и 4 ст. Б) 4 лв. и 2 ст. В) 4 лв. и 6 ст. Г) 4 лв. 

 

На листа за отговори запишете верния отговор! 
 

7. За подготовката си за „Знам и мога” три момчета решавали задачи. Иван и Петър 

решили общо 53 задачи, Стефан и Иван – общо 58, а Стефан и Петър – 59. Колко 

задачи са решили тримата общо?  

 

8. Хитър Петър казва истината в неделя, вторник и петък, а в останалите дни лъже. 

Един ден той казал: „Утре ще казвам истината.” В кой ден е казал това?  

 

9. В магазин за спортни стоки , Мая си купила въженце, топка и федербал. Колко е 

заплатила за покупката си, ако знаете, че федербалът е 4 пъти по-скъп от въженцето, 

една топка е с 4 лв. по-скъпа от въженцето, а три топки струват колкото 7 въженца?  

 

10. Георги сглобил къщичка от геометрични фигури, като тази на 

чертежа вдясно. Използвал три еднакви квадрата, които имат сбор от 

обиколките си 84 см, правоъгълник, с обиколка 58 см и равностранен 

триъгълник. Намерете обиколката на къщичката на Георги.  

 

 

 

На листа за отговори запишете подробното решение на задачата и 

всички необходими пояснения! 
11. Мама Писана скрила своите 6 котета по права линия в следната последователност: 

Кати, Съни, Топчо, Елфи, Черньо и Пухчо. 

Кати и Топчо били на разстояние 15 м едно от друго, Кати и Черньо – на 50 м, 

Съни и Елфи – на 20 м, Елфи и Пухчо – на 30 м, а от Топчо до Елфи разстоянието е с 

5 м по-малко отколкото от Елфи до Черньо. 

Намерете разстоянието между всеки две котета: Кати – Съни, Съни – Топчо, 

Топчо – Елфи, Елфи – Черньо и Черньо – Пухчо. 

На какво разстояние са едно от друго първото и последното коте - Кати и Пухчо? 
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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. След пресмятане на израза (22400 : 200 – 100 : 2) – 2.6 се получава: 

А) 50    Б) 48  В) 46  Г) 44 

 

2. Колко различни трицифрени числа с различни цифри, могат да се запишат с 

помощта на цифрите 1, 0 и 3?  

А)  6  Б) 4   В) 3   Г) 2 

 

3. Ширината на правоъгълник е 12 см, а дължината му – 4 дм. Квадрат има същата 

обиколка, като обиколката на правоъгълника. Колко сантиметра е страната на 

квадрата? 

А)  8  Б) 14   В) 15   Г) 26 

 

4. Квадратна дъска е разделена на триъгълници по показания начин. В два 

от тях има по една пионка. За един ход двете пионки едновременно могат 

да преминават на съседни триъгълници (които имат обща страна). Кой от 

отговорите не може да се получи след три хода? 

А)   Б)   В)   Г) 
 

  



 

 

5. Сладолед в кофичка струва 1 лв. 40 ст. Ако кофичката е с 1 лв. 20 ст. по-евтина от 

сладоледа, то две кофички струват: 

А) 20 ст.  Б) 18 ст.  В) 22 ст.  Г) 10 ст. 

 

6. На буквите a, b, c, d, e и f съответстват различни естествени числа и са дадени 

произведенията им по двойки:  a . d = 45, b . e = 20, c . f = 36. Какъв е най-големият 

възможен сбор на числата  a + e + c ? 

А) 61  Б) 28   В) 68   Г) 67 

 

На листа за отговори запишете верния отговор! 
 

7. Коко написал едно трицифрено число, събрал цифрите му и получил 10. Биляна 

написала число с 1 по-голямо от написаното от Коко. Събрала цифрите му и получила 

2. Кое число е намислил Коко? 

 

8. Сборът на шест последователни нечетни числа е 72. Кое е най-голямото от тях? 

 

9. Квадрат е разделен на 4 квадратчета, номерирани с числата от 1 до 4, както 

е показано на чертежа. Квадратчето с номер 4 е оцветено в червено, а 

останалите номерирани квадратчета са оцветени така, че тези, които имат 

обща страна да са в различни цветове.  

Ако по този начин могат да се получат точно 6 различни оцветявания, то колко цвята 

(включително червен), са използвани? 

 

10. В една кутия има 5 бели и няколко черни топки, а в друга кутия – 7 бели и 12 

черни. Иван взема по една топка от всяка кутия, като редува кутиите. Той спрял да 

взима от кутиите в момента, когато изтеглил 10 черни топки и забелязал, че в 

първата кутия всички топки свършили, а във втората останали само черни. Ако е 

започнал да взема от първата кутия, колко са били черните топки в нея? 

 

На листа за отговори запишете подробното решение на задачата и 

всички необходими пояснения! 
 

11. Правоъгълник, с размери на страните в цели числа сантиметри, може да бъде 

разрязан на 4 по-малки правоъгълника, всеки от които с лице 15 кв.см и страни също 

в цели числа сантиметри.  

Какви са възможните размери  на първоначалния правоъгълник? 

Покажете различните разрязвания, които могат да съответстват на всеки един от 

тези размери. 

 

 

 
 

1 2 

3 4 


