
1. В магазин за играчки получили 27 камиончета. Мечетата 
били с 14 повече от камиончетата, а куклите - с 9 по-малко 
от мечетата. Колко играчки общо са получили?
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2. КЛАС

камиончета   27
мечета
кукли
общо играчки

2. Тони има 35 картички. Габи ѝ казала: „Ако ми дадеш 10 
картички от твоите, двете ще имаме поравно.“ Колко кар-
тички имала Габи в началото?

_______________________________________________

    Габи имала ______ картички.



3. Пресметни.

94 – 34 + (8 + 12) = 

71 + (23 – 9) = 

51 + 19  – 28 = 

(12 + 15) – 11 = 

66 + 15 – 14 = 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

4. Открий и запиши липсващите числа. На еднаквите 
фигури отговарят еднакви числа.

+ = 24

+ = 30

+ = 36

5. Запиши всички двуцифрени числа с цифра на десетиците 5.

___________________________________________________



6. Определи вида на триъгълника според страните му. 
Свържи със стрелки.

4 см 4 см

2 см

3 см 3 см

3 см

4 см 6 см

5 см

равнобедрен разностраненравностранен

7. Намери обиколката на разностранния триъгълник от зад. 6.

________________________________________

Обиколката на разностранния триъгълник е _____ см.

8. Сравни като поставиш знаците < , > или = .

52 см            5 дм   3 дм            29 см      1 дм            100 см

60 см            6 дм                 1 м            100 см          9 см            1 дм

9. Огради верния отговор. За числото 99 е вярно, че:

е двуцифрено число     Да Не
е едноцифрено число     Да Не
е най-малкото трицифрено число   Да Не
е най-голямото двуцифрено число   Да Не
има 9 десетици      Да Не
има 9 единици      Да Не



10. Реши задачите.
А. Запиши 5 числа, първото от които да е 12, а всяко след-
ващо число – с 13 по-голямо от предходното.

12

49

Б. Запиши 5 числа, първото от които да е 49, а всяко след-
ващо число – със 7 по-малко от предходното.

11. Мина, Иво и Петър си купили ябълка, круша и банан. 
Мина не обича банани. Името на момчето, което купило 
ябълка, започва с буква на гласен звук. Кое дете кой плод 
си купило?

12. Оцвети пътя на Дядо Коледа, като започнеш от 2 и
прибавяш 12.

  2 15 34 12 11 56
 14 26 38 50 64 23
  4 36 48 62 74 86
  3 31 18 72 84 98

Иво купил ____________. Петър купил ____________. 

Мина купила ____________.


