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Национално финално състезание
ІІІ клас
Училище: ............................................................ клас:.......................
Име, презиме, фамилия: .....................................................................
1. Ако към най-малкото трицифрено число се прибави
най-голямото двуцифрено, кое число трябва да се извади, за
да се намери най-голямото едноцифрено число? Запиши.
___________________________________________________
_______________________________________________________
2. Колко са съществителните в изречението? Огради
верния отговор.
Децата тичаха, препъваха се по тревата и бързаха към дома.

а) 2;
б) 3;
в) 4.

3. Образувай антоними от глаголите, дадени по-долу.
Ако си работил вярно, от първите букви на новите думи ще
получиш името на град, разположен на река Дунав.
ИЗДИШВАМ

____________________

ВЛИЗАМ

____________________

ОТВЕЖДАМ

____________________

ВНАСЯМ

____________________

ИЗГУБЯ

____________________

4. Открий имената на видни представители на
Преславската книжовна школа:
Пример:
10 15 1 14
6 11 8 1 17 22
Й о а н
Е к з а р х
11 15 14 18 19 1 14 19 9 14

24 6 17 14 15 17 9

8

16 17 6 18 12 1 3 18 11 9

6 23

22 17 1

2 27 17

5. Разгледай забележителностите. Номерът на всяка
снимка постави до съответното име.

1

2

Народно събрание
Паметника на връх Шипка
Черноморие
Пирин

3

4

- ____
- ____
- ____
- ____

6. Свържи описанието с растението, за което се отнася.
Има здраво и твърдо стъбло,
покрито с кора.

Трева

Има няколко стъбла, които са
тънки, еластични и здрави,
покрити с кора.

Дърво

Има тънки, зелени стъбла,
които са меки и лесно се
пречупват.

Храст

2

7. Свържи със стрелки животните и тяхната среда на
живот:
в почвата

край реки и езера

в морето

в горите

високо в планините

8. Довърши народните мъдрости, като използваш
предложените словосъчетания.
......, а по ума изпращат
..., а мързелът го грози
Трудът краси човека, _______________________
По дрехите посрещат, _____________________________
9. Подреди хронологично имената на българските
столици: София, Плиска, Преслав, Търново.
1____________________
2_____________________
3_____________________
4_____________________
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10. От 4 кг грозде се получава 1 кг сушено грозде.
Колко грозде е необходимо, за да се получи 12 кг сушено
грозде?
а) 3;
б) 12;
в) 48.

11. Червената шапчица занесла на баба си сладки.
Техният брой е равен на число, което е по-голямо от 15 и помалко от 20 и което се дели на 2, 4 и 8. Бабата си взела
толкова сладки, колкото е числото, което се дели на 2, 3, 4 и
6. Пресметни и запиши:
Колко сладки носи Червената шапчица? _______________
Колко сладки си взела бабата?
_______________
Колко сладки останали в кошницата?
_______________

12. Запиши излишната дума. Обясни защо е излишна.
Марица, Дунав, Мусала, Искър
Излишна е думата __________________
Излишна е, защото _____________________________
13. Избери най-подходящите думи от посочените, за да
довършиш изречението.
хайдути, борци за свобода, народни будители
Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, д-р Петър
Берон и Васил Априлов са _______________________.
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