
1. Намери сбора А+В+С, ако: 

A = 304 + 101 . 6

____________________________________________________

B = 91 033 + 99 : 9

____________________________________________________
 
С = на разликата на най-голямото четирицифрено число 
и най-малкото трицифрено число.

____________________________________________________

А + В + С = __________________________________________

4 клас
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2. Запиши с римски и с арабски цифри числата:         

8 _______                 13 _______              20 _______ 

IX _______         XIV _______           VI _______ 

3. Скоро посрещнахме Новата 2019 година. Коя ще е първата 
предстояща година, в записа на която няма нула?

           Годината ще е  2__________

4. Вярно ли е, че?

6 км < 6001 м    ДА НЕ

1000 г + 100 г = 1 кг 10 г   ДА НЕ

2 дм 5 см < 26 см    ДА НЕ

1 км 50 м = 1 500 м   ДА НЕ

5. Кой от ъглите на чертежа е прав?

а) ъгъл СОD

б) ъгъл АОВ

в) ъгъл АОD C B

O D

A

6. Бедрото на равнобедрен триъгълник е 29 см. Основата му е 
37 см. Обиколката на триъгълника е:

а) 85 см   

б) 95 см   

в) 103 см

_____________________________________

_____________________________________



7. Цената на ЕДИН компютър е 1 135 лв. Ако си купите 
два, ще получите намаление от 176 лв. за втория 
компютър. Колко лева ще струват двата 
компютъра?

____________________________________________________

____________________________________________________

     Отговор: _______________

8. След пресмятането на израза 750 . 20 − 20 се получава:

а) 0

б) 14 980   ________________________________

в) 15 000   ________________________________

9. Ученици от IV клас събрали 822 лв. на благотворителен кон-
церт. Третинката от тях дали за ремонт на спортната площадка 
в училището. От останалите пари закупили топка за 69 лв. и 
мебели за класната си стая. Колко лева струват мебелите?

____________________________________________________

____________________________________________________

     Отговор: _______________



10. Ако в 00:00 часа през нощта наблюдаваме красивото звезд-
но небе, може ли да се очаква, че след 72 часа ще се радваме на 
топлите слънчеви лъчи?

а) Да, защото след 72 часа ще бъде ден.            

б) Не, защото след 72 часа ще бъде отново нощ.

11. Сборът от годините на трима братя е 28. Колко ще бъде той 
след 2 години?

____________________________________________________

     Отговор: _______________

12. Иво си харесал климатик за 936 лв. В началото платил 336 
лева. Останалата сума ще плаща на равни вноски за половин 
година. По колко лева ще плаща Иво на месец? 

____________________________________________________

____________________________________________________

     Отговор: по _________ лв. 


