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1. Кое число има 6 десетици и 8 стохиляди?

а) 600 080        

б) 800 060       

в) 608 000

2. Стойността на израза  

(7 286 + 656 : 8) – 1 907 е:

а) 5 441 

б) 5 461   

в) 9 275

          

             

             



3. Кое число трябва да се постави на мястото на празното 
квадратче, за да  е верен този числов израз?

(578 – 78) +             < (578 – 78)+ 56

            

            

а) 57   б)  56   в) 55

4. Ако от най-голямото петцифрено число извадиш
произведението на 124 и 8, ще получиш:

            

            

а) 99 007  б) 9 008   в) 9 007

5. На циферблата на стенен часовник са написани 
числата от 1 до 12. Ако сега е 9 часа, какъв час ще сочи 
малката стрелка?
 

а) след 2 часа        

б) след 5 часа      

в) след 9 часа      
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6. Пет сови за едно лято унищожават 6 000 мишки. Колко 
мишки ще унищожат 4 двойки сови за същото време?

              

              

       Отговор:     

4 7 0 6
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7. На място на еднаквите фигури постави едни и същи 
цифри така, че да е вeрен сбора

              

              

8. Обиколката на правоъгълник със страни 13 см и 60 мм е:

а) 38 см  б) 19 см  в) 146 мм

              

              

       Отговор:     



9. Кое твърдение НЕ е вярно?

а) Мерната единица за измерване на ъгли се нарича градус. 

б) За измерване на ъгли се използва триъгълник.

в) Правият ъгъл е 90°.                                                     

11. Петьо прочел част от книга за 2 дни, а останалите 
54 страници – за 6 дни. Всеки ден четял еднакъв брой 
страници. Колко страници има книгата?

              

              

       Отговор:     

12. Намислих едно число, умалих го 3 пъти и получих число, 
което е 5 пъти по-голямо от 120. Кое число намислих?

              

              

       Отговор:     
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10. Ъгъл СОВ е: 

а) по-голям от правия

б) прав

в) по-малък от правия


