СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
www.sbnu.org; (02) 943 43 02; 0882 27 71 71; бул. “Мадрид” 18, гр. София

2. КЛАС
Национално
финално състезание

/име, презиме, фамилия/
/училище/

1. Прочети текста и отговори на въпросите към него.
Веднъж прасенцето – казваше се Икар – отишло при
Вълшебния извор и помолило:
– Изпълни ми, моля те, едно желание.
Прасенцето отдавна искало да се научи да лети. Не случайно го наричали Икар.
– Ако много искаш, мога да направя така, че да полетиш – казал Вълшебният извор. – Но за това първо трябва
да те превърна в птица.
(Откъс от приказката
"За прасенцето, което
се учило да лети")

А. Какво е желанието на прасенцето Икар?
_______________________________________________
Б. Какво обещал да направи Вълшебният извор, за да може
Икар да полети?
_______________________________________________
2. На кой ред НЯМА съществителни имена от мъжки род?
Огради верния отговор.
А. химикалка, мост, село, колело
Б. маркер, игла, море, стол
В. тенджера, поляна, цвете, радост
3. Прочети текста. Поправи правописните грешки на Пипи
в подчертаното изречение и го препиши вярно.
... Една сутрин Томи и Аника намериха в пощенската кутия
писмо… Когато го отвориха, намериха вътре картичка със
следния текст: Тми и Аника да дойдът на рошден ден на
Пипи удре слет пет …
___________________________________________________
___________________________________________________
4. Първия ден Катя прочела 4 страници, втория – 6 пъти
повече, а третия – със 7 страници по–малко от втория ден.
Колко страници от книгата прочела Катя?
___________________________________________________
___________________________________________________
Общо прочела ____ страници

5. Разгледай редицата от числа 3, 4, 6, 9, 13, 18.
Кое е следващото число?
А. 24
Б. 31
В. 55
6. Кое число трябва да запишеш в празното квадратче,
за да са верни всички изрази? Огради верния отговор.
42 +
А. 25

= 72

+ 57 = 87
Б. 10

44 +

= 74

В. 30

7. От сбора на числата 25 и 17 извади числото, което е с 2
единици по-голямо от най–голямото едноцифрено число.
___________________________________________________
___________________________________________________
Отговор: _____
8. Огради буквата пред верния отговор.
Първите пролетни цветя са:
А. мак, теменужка, нарцис
Б. роза, еделвайс, лале
В. кокиче, минзухар, кукуряк
Летните месеци са:
А. юни, юли, август
Б. януари, февруари, март
В. октомври, декември, май

9. Ако си природозащитник, оцвети добрите постъпки в
синьо, а лошите - в червено.
Когато бера плодове, внимавам да не счупя клоните.
Не паля огън в гората.
Когато съм в планината, изхвърлям отпадъците в реките
и в езерата.
Ако видя кокичета и минзухари в гората, ги отскубвам,
за да ги засадя в нашата градинка.
10. Годината има дванайсет месеца. Попълни пропуснатите.
януари

март

май

юни

септември

юли

ноември

декември

