
1. Пресметни числовите изрази.

   (4 386 + 656 : 8) – 2 609 =  
_______________________________________________
_______________________________________________

   457 608 – (13 524 + 630 : 7) =  
_______________________________________________
_______________________________________________
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АЗ И ЧИСЛАТА
състезание

2. Подреди именуваните числа, като започнеш от 
най-малкото.

450 см          3 м           37 дм        96 мм          8 см



5. Запиши с римски и с арабски цифри числата:

 9 _____ 14 _____
             
 VII _____ XXII _____ 

3. На път за България ято щъркели изминали  3 514 км за 
една седмица. По колко км средно са изминавали за 1 
ден?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

           Отговор: _______

4. Обиколката на равнобедрен триъгълник e 614 мм. Колко 
милиметра е дължината на бедрото, ако основата е 198 мм?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

           Дължината на бедрото е _____ мм

6. Самолетът за Париж излита в 9 ч. Използвай 
часовника и пресметни колко време остава 
до полета, ако преди два часа часовникът 
е показвал 5 ч.?

А. 3 часа Б. 1 часа        В. 2 часа      



7. В склад за хранителни продукти има 1 745 кг захар, които 
са с 398 повече от килограмите ориз. Фасулът е една трета 
от ориза. Колко килограма е фасулът?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

                     Фасулът е ____ кг

8. Сборът на четири числа е 984. Първото число е 312. Вто-
рото е третината от първото, а третото е разликата на пър-
вите две числа. Кое е четвъртото число?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

    Четвъртото число е ______

9. За първи път най-високият връх Еверест е изкачен през 
месец май 1953 г., а българският алпинист Христо Проданов 
направил това през месец април 1984 г. Колко години и 
месеци по-късно Христо Проданов изкачил върха?

А. 30 години и 1 месец
Б. 29 години и 11 месеца
В. 30 години и 11 месеца

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



11. Намери неизвестния умалител.

(4 573 + 81 204) –  X  = 41 321
_________________________________________________
__________________________________               X = _____

10. Ако обиколката на квадрата е 16 м, то обиколката на 
голямата фигура, образувана от равностранните триъгъл-
ници, е:

А. 48 м Б. 32 м В. 20 м

_________________________________
_________________________________
_________________________________

12. За коледен базар учениците в града изработили 2 605 
сладкиша и 4 005 картички. От всички изделия продали 
5 610, а останалите дали за благотворителност. Колко 
изделия са дали за благотворителност? Огради.

А. 1 000  Б. 2 000  В. 1 600
_________________________________________________
_________________________________________________
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13. Запиши поне два от тъпите ъгли от чертежа.

В

∡_________

∡_________


