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Национално финално състезание
І клас
Училище: ............................................................ клас:.......................
Име, презиме, фамилия: .....................................................................
1. Подреди буквите така, че да се получат думи. Свържи
думите в изречение и го запиши.
нелис

джъд

2. Подреди думите по
пословицата, която получи.
наука

сполука

илав

азбучен

ред

няма

3. Кое твърдение е вярно? Огради.
а) В думата ЮТИЯ има 4 букви и 4 звука;
б) В думата ЮТИЯ има 4 букви и 6 звука;
в) В думата ЮТИЯ има 5 букви и 4 звука.

и
без

запиши

4. Постави И или Й, така че да е вярно!
ЕДИН
полица___

МНОГО
полица___

троле__

троле__

заво___

заво___

5. Борко Бърборко е допуснал грешки и е получил
смешки. Поправи сгрешените букви, така че да се получи
стихче.
Щом за мене Дреме няма,
ний пък с Фуклата ми двама
и с любимата ми Нотка
ще излезем на разМодка.
6. В танцова школа има 11 момичета и 8 момчета.
Танцували по двойки момче-момиче. Колко двойки са
образували? За колко момичета няма партньор? Запиши.

7. На кой ред написаните числа са между 15 и 20?
а) 13, 14, 15, 16;
б) 16, 17, 18, 19;
в) 16, 17, 18, 19, 20.
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8. Умаляемото е 14. Умалителят е 9. Намери разликата.
Запиши задачата.

9. Пресметни задачите вярно, попълни таблицата и ще
получиш името на български писател.
9 + 5 = ____ Н
8 + 8 = ____ П
7 + 5 = ____ Л
16 – 7 = ____ И
14 – 8 = ____ Е

6

12

9

14

16

6

12

9

14

10. Оцвети яйцата със сбор 11 в жълто, със сбор 12 в
синьо, със сбор 13 в зелено и със сбор 14 в червено.

11. Запиши коя част от растението липсва.
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12. Запиши под всеки стих сезона, за който се отнася.
Сняг вали, вали, вали, духат ветровете зли.
Жарко слънце грее, грее,
Житото в нивята зрее.

Капят жълтите листа,
Щъркът шарен отлетя.

13. Попълни пропуснатите думи.
Моята родина е _______________.
Столицата ни е град _____________.
Аз живея в _______________________.

14. Попълни правилното число на празното място.
Българското знаме има ______ цвята.
Върху българския герб има ________ лъва.
Националният празник на България е ________ март.
15. Гатанката отгатни, но първо думичката намери и
запиши.
Тя е като сърп ___________
грее
с много злато е ___________
покрита
Нощем като огън _________
умее
денем да се крие тя _________
извита
Що е то? __________________
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