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Национално финално състезание
І клас
Училище: ............................................................ клас:.......................
Име, презиме, фамилия: .....................................................................
1. Напиши имената на животните, както е показано.
Пример: Лисица – Кума Лиса
Мечка

- ___________________________

Вълк

- ___________________________

Таралеж

- ___________________________

2. Подреди буквите така, че да се получат думи.
Напиши ги.
маам
__________

набан
__________

лъгъб
____________

3. Отгатни гатанката. Запиши отговора.
Хора, гледайте един
в гнездо на комин!
Чука трака там до здрач,
но не е коминочистач.
Що е то?

__________________

Определи и запиши броя на буквите и звуковете в отговора
на гатанката.
букви________

звукове_________

4. Прочети текста от Радой Киров и пресметни. Запиши
отговора.
Писнали от два дни
щъркелчета гладни.
Мама Щъркелана
литна, та им хвана
от върбици гъсти
девет жаби тлъсти,
в ямата дълбока
четири жабока

и в реката трички
попови лъжички ...
Преброи ги щърка,
ала май, че сбърка.
Я, деца, сметнете
бързо и кажете,
точно колко хвана
мама Щъркелана?

5. Сборът на едно число и числото 7 е 14. Кое е
неизвестното число? Запиши.

6. Определи вида на фигурите и запиши техния брой.

Триъгълниците са

Квадратите са
Правоъгълниците са
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7. Нина и Мими решили задачата 18 – 5 = 13.
Започнали да спорят. Мими казала, че 13 е умаляемо,
а 18 умалител. Нина не се съгласила. Защо? Огради
верния отговор.
а) 13 е разлика, а 18 е умаляемо;
б) 13 е умаляемо, 18 е умалител;
в) 13 е разлика, а 18 е умалител.
8. Допиши изречението.
Цветовете на българското знаме са _______, ____________
и ________________.
9. Вярно ли е, че:
Годишните времена са четири.
Човек може да живее без въздух.
През есента прелетните птици се завръщат от юг.

да
да
да

не
не
не

10. Свържи сезона с промените, които настъпват в
природата.
Пролет

студено е и вали сняг

Лято

прелетните птици отлитат на
юг и листата на дърветата
окапват

Есен

природата се събужда за нов
живот

Зима

жъне се жито и зреят плодове
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11. Думата „син” има две значения. Състави две
изречения с тях.

12. Открий грешната дума в изречението, подчертай я и я
замени с вярна.
През лятото дърветата цъфтят.
Правилната дума е ____________________
13. Постави необходимият знак <, = или >.
1 дес. + 5 ед.
2 дес.

18

20 ед.

1 дес.

10 ед.

1 дес. + 3 ед.

1дес. + 1 ед.

14. Свържи със стрелка така, че да се получи известна
пословица.
Който хвърчи нависоко,

планина повдига.

Каквото повикало,

зло намира.

Сговорна дружина

пада ниско.

Който не работи,

такова се обадило.

Който зло мисли,

не трябва да яде.

15. Попълни с една и съща подходяща буква думите в
изречението.
___амен __ара __ън__и на пързал___ата.
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