
1. Прочети текста и отговори на въпросите към него.

Сурва, сурва, сурвакари,
ред по редом, млади, стари
бийте здраво по гърбина -
да е Новата година
плодна, весела, честита!

За кой празник се отнася текстът?
А. за Лазаровден  
Б. за Нова година  
В. за Никулден

Oткъсът e?
А. поговорка    
Б. пословица     
В. благопожелание

/училище/

/име, презиме, фамилия/
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Национално 
финално състезание

4. КЛАС



2. Попълни изреченията с формите на глагола живея.
 
Аз ____________ в Русе. И Петьо ли ____________ в Русе?
Боряна и Веселка също ли ____________ в Русе? А ти къде
____________ ?

3. Какъв вид са изреченията по цел на изказване? Напиши
верния препинателен знак в края на всяко от тях.

Бащата извел детето на хълма         Извадил питката и я 
търкулнал надолу
– Тичай, чедо, да уловиш питката
Момчето се затекло подир питката и я хванало
– Тате, аз хванах питката          Тате, къде си

4. Кое от изреченията е сложно?
А. Днес срещнах най–добрата си приятелка Катя.
Б. В края на месеца ще се проведе състезание по плуване.
В. Ани дойде на гости и донесе торта.

5. За Великден ученици боядисали яйца: шест червени, 
девет сини, а останалите – зелени. На кой въпрос, според 
даденото в това условие, не може да се отговори?
А. Колко общо червени и 
     сини яйца са боядисали?
Б. С колко сините яйца 
     са повече от червените?
В. Колко яйца общо са 
     боядисали децата?



6. Ако от числото, което е 3 пъти по–голямо от 3 460, се 
извади 6 380, се получава числото:
______________________________________________
______________________________________________
      Отговор: _______

7. Дворно място има форма на правоъгълник със страни 
9 м и 116 м. На него има построена вила с форма на ква-
драт със страна 7 м. Дворът е засят с трева. Колко кв. м е 
засятата с трева площ?

А. 1 044 кв. м           
Б. 995 кв. м                 
В. 2 039 кв. м

______________________________________________
______________________________________________

9 м 7 м

116 м

8. Към частното на числата 684 и 4 прибави произведение-
то на числата 128 и 4.
______________________________________________
______________________________________________
      Отговор: _______

9. Постави знак V пред верните твърдения.
� Слънцето е по-малко от Земята.
� Луната е естествен спътник на Земята.
� Слънцето обикаля около Земята.
� Земната ос е наклонена.
� Слънцето е най–близката до Земята звезда.



10. На кой ред столиците на България са подредени в хро-
нологичен ред?
        
А. Плиска, Преслав, Охрид, София, Търново
Б. Плиска, Преслав, Охрид, Търново, София
В. Плиска, Охрид, Преслав, Търново, София

11. Попълни пропуснатите думи.

На 6 __________ 1885 г. е обявено ___________ на България.
На 22 __________ 1908 г. е обявена ___________ на България.

12. Кой е първият български владетел след Освобождението 
на България на 3 март 1878 година?
 
А. княз Фердинанд I 
Б. княз Александър I Батенберг
В. цар Борис III 

13. Огради само животните, които са безгръбначни. 


