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 _________________________________________________________       ___________IV клас
/училище/

________________________________________________________________________       
/име, презиме, фамилия/

НАЦИОНАЛНО
ФИНАЛНО

СЪСТЕЗАНИЕ

1. Отговори с ДА или НЕ, като оградиш вярното.

а) Източната ни граница е морска.       ДА       НЕ      
б) Северната ни граница е изцяло сухоземна.    ДА      НЕ     
в) Границата с Македония е речна и сухоземна.   ДА      НЕ

2. Човекът се грижи за своята среда на живот като: 
Огради вярното. 

а) застроява морския бряг и изсича горите
б) строи пречиствателни станции и използва възобновяеми 
източници на енергия
в) напоява зеленчуковата градина с непречистени отпадни води

3. Препиши двойки римувани думи от гатанката.

В чуден град съм. Тук навред  
в къщичките има ред.
Мед на кой да е не давам,   
на крадците отмъщавам.

______________________

______________________

Що е то?  ______________



4. Открий и подчертай на кой ред има:

А) само съществителни имена
- вървене, падам, красива
- хубост, млечна, красота
- живот, хубост, въстание
- прелестно, горска, плодовитост

Б) само прилагателни имена 
- топлина, велик, младея
- обич, светлина, песен
- жълти, шарени, шарка
- вежлив, дървена, плодовит

5. Попълни пропуснатите числителни имена в текста.
(втория, тримата, третия)

  Тръгнали трима братя пари да печелят. Стигнали 
 на кръстопът. Най-големият казал:
  - Аз ще поема по десния път, а ти – обърнал се към
  __________________ брат – тръгни по левия, а пък 
  ти – обърнал се към __________________ 
 брат – ще държиш средния път.
  И тръгнали __________________ братя в различни 
  посоки.



6. Допиши изреченията с наречия. За улеснение използвай 
въпросите.

 

Кучето лае __________________(Как?)

_______________ (Кога?) заваля ситен дъждец.

Ръката ме боли ________________ (Колко?)

7. В кое изречение откриваш грешка?

а) По-младите щъркели поведоха ятото.
б) По-младите дръвчета накацаха лястовици.
в) По-младите мъже се записаха доброволци. 

8. Постави знака <, > или =.  

23 . 27 ______ 25 . 24                368 : 16 ______ 336 : 14
27 . 18 ______ 26 . 19             600 : 25 ______ 432 : 18

              
              
              
              

9. Колко пъти трябва да прибавим най-голямото 
двуцифрено число към най-голямото едноцифрено, за да 
получим най-голямото трицифрено число?
а) 9 пъти  
б) 10 пъти            
в) 8 пъти            



10. От оранжерия набрали 2 тона домати. От тях продали 
450 кг, а останалите разпределили в щайги по 50 кг. 
Колко щайги са използвали?

              

              

        Отговор     

11. Пресметни колко ще струват 28 телевизора, 
ако 24 струват 29 952?

а) 1 248 лв.   б) 42 572лв.   в) 34 944 лв.

              

              

12. За коя от дадените двойки числа числото 3 943 е
по-голямо от първото и по-малко от второто?

а) 3 944 и 3 990   б) 3 943 и 3 945  в) 3 934 и 3 944
    

13. Квадрат със страна 18 см и правоъгълник с дължина
27 см имат равни лица. На колко сантиметра е равна 
обиколката на правоъгълника? 

а) 90      
б) 39      
в) 78

              

              


