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НАЦИОНАЛНО ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
_________________________________________________________
/училище/

__________
II клас

________________________________________________________________________
/име, презиме, фамилия/

1. Огради само съществителното име във всяка колонка.
кокиче

зрее

страхливо

нежно

черешка

скача

расте

червена

зайче

2. Попълни липсващата буква /в – ф, з – с, б – п, д – т/.
морко

водола

чора

шокола

джо

3. С коя дума ще провериш правописа на умалителните
съществителни имена? Запиши я.
гъбка блузка шоколадче лъвче -

4. Прочети текста и определи:
У Недини слънце грее
У Недини слънце грее,
върбо ле, върбо, върбице!
То не било ясно слънце
най ми била сама Неда:
с черни очи еленови,
с дълги клепки босилкови,
с бели зъби бисерови,
с тънка снага самодивска.

а) стихотворение;
б) народна приказка;
в) народна песен.

5. Свържи думите с близко значение.
бягам

вежлив

учтив

тичам

клоун

обичана

любима

палячо

6. Кое твърдение НЕ е вярно? Огради.
а) Всеки месец има по 30 дни.
б) Годината има 12 месеца.
в) Денонощието има 24 часа.
7. Маргарита има имен ден на:
Огради верния отговор.
а) Лазаровден;
б) Цветница;
в) Великден.

8. Свържи всяко прилагателно име с подходящото
съществително.
синьо

звезди

ярки

море

весели

нощ

непрогледна

деца

бурен

вятър

9. Еленът живее до 30 години, които са с 22 години
повече от годините, до които достига катеричката.
А сърната живее до 12 години повече от катеричката.
До колко години живее сърната?

Отговор:
10. Огради звездичките с числата, които се делят на 3.

1

15

3

17

7

30

9

27

11. Вили отива на гости на баба си за 1 час. От тях 45
минути пътува с автобус, а останалото време върви
пеша. Колко време върви пеша Вили?
Отговор:

12. Прочети внимателно и допълни изреченията за
триъгълниците така, че да е вярно.
а) Дължините на трите ми страни са по 13 дм, значи аз
съм
триъгълник.
б) Аз съм разностранен триъгълник, защото имам
дължини на страните.
в) Основата ми е 11 см, а бедрата ми са по 15 см,
значи съм
триъгълник.
13. Асен разделил 20 великденски яйца поравно на
4 деца. По колко яйца получило всяко дете?

14. Зачертай грешката във всяка от групите растения.
бегония
дъб
циклама
бук
липа
шипка
мушкато
кестен
15. Отгатни гатанките и напиши отговорите.
Все преде, а конци няма.
Що е то?
С децата у дома играе,
а по непознати лае?
Що е то?

