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Аз и числата

4 клас

1. Пресметни:
537 209 + ( 90 900 – 216 . 4 ) =

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

2. Намери неизвестния умалител.
(132 561 + 14 207) –  _______  = 58 937 – 42 513
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

3. Запиши пропуснатите цифри, така че да e вярно.

 8 __  6   3                 
+ 3  4  __  4

__  __  2   4   7
_____________



Аз и числата

4. Вярно или невярно? Огради.

Всеки остър ъгъл е по-малък от правия ъгъл. да не 

Всеки тъп ъгъл е по-малък от 90 градуса. да не 

Всеки остър ъгъл е по-голям от 90 градуса. да не 

Всеки тъп ъгъл е по-голям от правия ъгъл. да не 

5. Реши задачите.
а) Девет четвъртокласници с  учителя си и още двама родители
се качили на двуместния лифт за връх Снежанка. Колко лева
платили за билети, ако цената за възрастен е 19 лв., а за дете
е 12 лв.? Колко двуместни седалки на лифта заели?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Платили: ______ лв.
Заели ______ седалки.

б) Колко метра е дължината на лифта за връх Снежанка ще
откриеш, като пресметнеш:   13 906 – 3089 . 4 =
________________________________________________
________________________________________________

Отговор:  ______ метра



6. Кой от триъгълниците на чертежа е разностранен
и остроъгълен?

а) Δ ADC
б) Δ ABC
в) Δ BDC

7. Следващото число в редицата 1, 3, 9, 27, …. е:

а) 27 б) 81         в) 243

8. Кой е записал вярно  9, 13, 16, 21 с римски цифри? Огради.

Петър:      ІХ, ХІІІ, ХІV, IХХ
Милен:     ІХ, ХІІІ, ХVІ, ХХІ 
Краси:      ХІ, ХІІІ, ХVІ, ХІХ

9. а) Ако пресметнеш вярно разликата на числата
234 780 и 232 819, ще  откриеш през коя година е излетял
първият космонавт в Космоса. Името му е Юрий Гагарин.

___________________________________________________
Отговор: _______ година

б) Астронавтът Нийл Армстронг стъпил на Луната през 1969 г. 
Преди колко години се случило това?

___________________________________________________

Отговор: _______ години



10. Плаж има 6 реда с чадъри. На всеки
ред чадърите са 32. Половината от чадърите
са червени, а останалите са по равен брой
сини и жълти. Жълтите чадъри са:
а) 94
б) 64
в) 48
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11. Шестцифреното число, записано само с цифрата 3,
събери с шестцифреното число, записано само с цифрата 6, и
към получения сбор прибави числото 1.
________________________________________________
________________________________________________

Отговор: _________ 

12. Разликата на най–малкото шестцифрено число с цифра 
на единиците 7 и най–малкото петцифрено число събери с 
най–голямото четирицифрено число. 
________________________________________________ 
________________________________________________

Отговор: _________




