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Национално финално състезание
І клас
Училище: ............................................................ клас:.......................
Име, презиме, фамилия: .....................................................................
1. Помогни на Незнайко да стане Всезнайко. Определи
броя на звуковете и буквите в думите и ги запиши.
Яна

- ___ звука

___ букви

ютия - ___ звука

___ букви

щука - ___ звука

___ букви

2. Направи стълбичка от думи, които да започват с
буквата Д, като постепенно увеличаваш броя на буквите в
думите с една.
Пример:
Б
Д
БЕ
____
БУК
_______
БАЩА
__________
БАГЕР
_____________
БАНИЦА
________________
3. Подчертай вълшебните думички и състави
изречение с една от тях.
тръгвай, извинявай, остави, моля, ако обичаш
_________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. В къщичката настани домашните животни, а
горските отведи в гората.
КЪЩА

кокошка
крава
елен
овца
вълк
лисица

ГОРА

5. Напиши народните мъдрости.
а) наука

сполука

няма

без

______________________________________________________
б) на
книгата
учи
ум
______________________________________________________
6. В двора на една къща се родили 6 кученца, които са
с 3 по-малко от родилите се котенца. Колко котенца се
родили? Огради верния отговор.
а) 3;
б) 6;
в) 9.

7. Открий пропуснатите думи във всяко изречение.
Напиши.
учи, ставай, пее, мисли, лягай, сполучи
Рано _____________, рано _____________.
Който _____________, зло не _______________ .
Който се ________________, той ще _______________ .
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8. Открий
описания.

и

запиши

професиите

по

следните

а) С бяла дреха съм. При мен идват болни хора.

Аз съм _________________.

б) Аз се возя в специална кола. Нося лъскава шапка. Умея
да се катеря по стълба. Смел съм и спасявам хора.

Аз съм _________________.

в) Целият съм черен. Работя по покривите. Хората ми се
радват, защото нося щастие.

Аз съм _________________.

9. Кои са отговорите на задачите? Запиши.
____ + 15 = 20
13 - ____ = 5
16 - 4 - ____ = 6
10. Как се нарича този символ? Огради верния
отговор.
а) герб;
б) химн;
в) знаме.
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11. Огради храните, с които се хранят животните.
Пример:

12. Продължи редицата. Оцвети едноцифрените числа
със зелено, а двуцифрените с жълто.
1
2
3
18

17

16
3

20

18

6

9

12

16

13. Познай кое е това годишно време и го запиши.
Растенията се покриват с листа.
Птичките долитат от юг.
Поникват кокичета.
___________________

Вали сняг.
Денят е кратък.
Студено е.
____________________

Често вали дъжд.
Плодовете са узрели.

Денят е дълъг.
Горещо е.
Учениците са във ваканция.
_____________________

Листата падат от дърветата.
___________________
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