
ССББННУУ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
гр.  София,  1505,  бул .  “Мадрид” ,  № 18,  ет .  1 ,  www.sbnu.org

 _________________________________________________________       ___________III клас
/училище/

________________________________________________________________________       
/име, презиме, фамилия/

НАЦИОНАЛНО
ФИНАЛНО

СЪСТЕЗАНИЕ

1. Запиши:

Най-дългата планинска верига в България е  

________________________________________

Най-високият връх на Балканския полуостров е 

________________________________________

Най-дългата река, протичаща през територията на България, е  

________________________________________

Областта, известна като „Житницата на България“, е 

________________________________________



3. Дани има пакет с 36 бонбона. Той раздал всичките 
бонбони поравно на своите приятели. Кое число със 
сигурност не показва броя на приятелите на Дани?
              

              
а) 2  б) 4       в) 3  г) 5 

5. Един продавач за яйца разполага с кутии за 6 и 12 яйца.
Колко най-малко кутии трябва да използва той, за да 
подреди 66 яйца?
              
              
а) 6  б) 5      в) 4

2. Попълни така, че да е вярно.
Как заекът, таралежът, костенурката и жабата се 
предпазват от врагове? 

____________________ има защитна окраска.

____________________ се защитава с бодлите си.

____________________ успява да избяга от враговете си.

____________________ се скрива в черупката си.

  
 
 

    

66 лв. 1  1  3 
80 лв.      
54 лв.      
67 лв.      

4. Кои и колко банкноти правят: 
Запиши както е показано.



6. Огради името на детето, което е на първо място в 
състезанието по бягане.

Асен Явор Виктор Стоян 
43 сек. 94 сек. 25 сек. 46 сек. 

7. Кое твърдение НЕ е вярно?
а) квадратът също е правоъгълник
б) тъпият ъгъл е по-малък от правия
в) острият ъгъл е по-малък от правия

8. Образувай прилагателни имена от посочените 
съществителни имена:

бор – ________________

компютър – ________________

лекар – ________________ 

улица – ________________

сняг – ________________

9. Сравни върховете по височина. Състави изречение по 
образеца.
Образец: 
Камчия е дълга река, Янтра е по-дълга, а Марица – най-дълга.

              

  

  

  

връх  Мусала 2925 м

връх Вихрен 2915 м

Черни връх 2290 м



11. Открий осемте грешки в текста. Препиши го вярно.

Китайските императори са първите хора, консумирали 
сладолет. Правели го от смес от сняк и лет, а към сместъ 
дубавяли мет, вину и портукали.

              
              
              
              
              
              

12. Добави личните местоимения и определи лицето и 
числото на глаголите.

____ пазя  -  _________                 ____ мислите - _________  

10. Открий и подчертай във всяка колонка думата, която 
не е близка по значение на останалите. 

мила  разговарям  дете   умен
нежна  проверявам  чедо  съобразителен
упорита  приказвам  джудже  търпелив
ласкава  събеседвам  рожба  досетлив


