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АЗ И ЧИСЛАТА

1. Едното събираемо е 42, а другото е с 5 по-малко. Запиши 
задачата и пресметни сбора.
________________________________________________

2. Колко пъти е използвана цифрата 2 за написване на числата 
от 1 до 13? 
а) един път        б) два пъти    в) три пъти

3. Постави скоби така, че да е вярно. 

100 – 53 + 23 = 24

_________________________________



4. Триъгълник, на който дължините на страните са равни, е:  

а) равнобедрен   

б) равностранен  

в) разностранен

5. Обиколката на равнобедрен триъгълник с дължина на 
бедрото 6 см и дължина на третата страна 8 см е:

а) 20 дм 

б) 20 см 

в) 20 м

6. В кашона има 20 играчки. Ани окачила на 
елхата 5, Иво - 4, а Рая – 7. Колко играчки 
останали?

________________________________________

         Отговор: _______ играчки.

7. В автобус пътуват ученици: 6 от първи клас, 16 от втори, 4 от 
трети и 14 от четвърти. Колко общо са учениците в автобуса? 
(Използвай разместително и съдружително свойства на сбора 
и реши по най–лесния начин.)

__________________________________

__________________________________

                   Отговор: _______ 



8. Кой е записал вярно решението на задачата от съкратения 
запис?

първокласници 32

второкласници с 19 повече от

а) Емил записал решението така: 32 + 19 = 51 ученици 

б) Митко записал: 32 + (32 + 19) = 32 + 51 = 83 ученици

Колко общо?

9. На еднаквите фигури отговарят еднакви числа. 
Открий ги и запиши.

    +       = 66    = ___

    +       = 57    = ___

10. Кое е по-тежко – един килограм МОНЕТИ от ДВА ЛЕВА 
или два килограма МОНЕТИ от ЕДИН ЛЕВ?

а) монети от 2 лв.  б) монети от 1 лв.  в) равни са

11. На ски писта има двуместен и триместен лифт. Ученици 
заели 7 седалки от двуместния и 5 седалки от триместния лифт. 
Колко са били учениците?
а) 14
б) 29
в) 15

________________________________

________________________________




