СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
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Национално финално състезание
ІV клас
Училище: ............................................................ клас:.......................
Име, презиме, фамилия: .....................................................................
1. Аз си купих 4 книги за 52 лв. Всичките без първата
струват 42 лв, без втората - 40 лв, без третата - 38 лв и без
четвъртата - 36 лв. Колко лева струва всяка книга? Запиши.
1 _______________________
2 _______________________
3 _______________________
4 _______________________
2. На кой ред има само непроизводни думи? Огради
верния отговор.
а) носач, ученик, златар
б) цар, кон, син
в) борец, старец, воден
3. Редактирай!
Белия гълаб е широку распространен и в балгария.
Мъжкия е с по ярка окраска от женския. Белия гълъп е симвул
на миръ.
___________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Владетели от рода Асеневци са:
Огради верния отговор.
а) Крум, Омуртаг, Борис;
б) Асен, Калоян, Иван Асен ІІ;
в) Самуил, Симеон, Крум.

5. Коя от схемите показва правилното движение на
Луна, Земя и Слънце? Огради верния отговор.
а) А;
б) Б;
в) В.

6. Кое от посочените животни не е птица? Огради
верния отговор.
а) кълвач;
б) прилеп;
в) гълъб;
7. Огради с кръгче буквата пред металите.
а) желязо;
б) диамант;
в) злато.
8. Обиколката на квадрат и равностранен триъгълник
е едно и също число. Ако лицето на квадрата е 36 кв.см.,
колко е дължината на страната на равностранния
триъгълник? Огради верния отговор.
а) 16 см;.
б) 12 см;
в) 8 см.
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9. Колко са епитетите в строфата? Огради верния
отговор.
„Кацнала е пъстрокрила птичка
на тополата на гол вършец,
кацнала е и от ранно утро
пее, кърши сребърен гласец.”
а) два;
б) три;
в) четири.
10. Попълни необходимия определителен член.
Моряк___ се качи на кораб___.
Войник___ пристигна със знаме в ръка.
В коридор___ високо проеча глас___ на пазач___.
Най-досетливи___ ученик реши задачата.
11. Посочи със стрелки към коя група принадлежи
всяко животно:
Насекоми

Риби

Земноводни

Влечуги

Птици

Бозайници
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12. За коя географска област се отнася описанието:
Огради верния отговор.
„Сушата е заета от плажове, полуострови и носове.
Включва и островите Св. Анастасия и Св. Иван. Има много
паркове и курортни комплекси. В Областта се развиват
туризмът, риболовът, добивът на сол, корабоплаването,
корабостроенето и земеделието.”
а) Дунавската равнина;
б) Черноморското крайбрежие;
в) Горнотракийската равнина.

13. Допълни изреченията:
По време на царуването на цар Симеон границите на
България достигат до ________ морета:

_________________,

_____________________ и ____________________. Царуването
на цар Симеон е наречено ______________________________.
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