
СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ 

 
гр. София 1505, бул. "Мадрид", № 16-18, ет. 2,  

www.sbnu.org 

 

Национално финално състезание 
ІІ клас 

Училище: ............................................................ клас:....................... 

Име, презиме, фамилия: ..................................................................... 

 

1. Поправи грешките на твой приятел. Напиши отново 

текста. 

„минало време житото узряло дошло време за жътва 

врабчо и лиса отишли на нивата” 

___________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. В родословното дърво ще напишеш имената на: 

Огради верния отговор. 

 

а) съучениците; 

б) съседите;                             

в) роднините. 

 

 

3. Замени звучните съгласни със съответните на тях 

беззвучни. Напиши новите думи. 

 

В  А  Р  _____________ Г  О  С  Т  ______________ 

Д  И  М  ____________ Ж  Е  Г  А  ______________ 

Б  О  Б  _____________ Г  О  Р  А  ______________ 

Г  О  Л  _____________ Г  Л  А  С  ______________ 

 

4. Галя била общо 16 дни на почивка – на море и на 

планина. Колко дни е била на море, ако се знае, че в 

планината е била с два дни повече? Огради верния отговор. 

а) 9 дни;                   

б) 7 дни;               

в) 8 дни. 
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5. Прочети шегите на Хитър Петър. Напиши верния 

отговор. 

 

а) Две деца играли на „Не се сърди, човече” 

2 часа. Колко часа е играло всяко дете? 

    Отговор: ____ часа 

 

 

б) Асен, Иван и Васил са братя. Те имат по 

две сестри. Всичко колко деца са? 

    Отговор: ____ деца  

 

 

 

6.  Кои от показаните животни са селскостопански? 

Сложи знак „Х” в квадратчето. 

   

                                   

 

 

 

  

                

 

 

 

 

 

                

 

 

7. Огради верните твърдения: 

 

а) През пролетта прелетните птици долитат от юг. 

б) През пролетта животните трудно намират храна. 

в) През пролетта таралежът се приготвя за зимен сън. 
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8. Препиши текста като отделиш изреченията. Избери 

подходящо заглавие ("Лятна буря", "Изворче", "Гостенка", 

"Завръщане", "Жарко слънце") и го запиши. 

„Вчера щъркелите се завърнаха от юг намериха старите си 

гнезда цял ден прелитаха над селцето, сякаш поздравяваха 

всичко живо.” 

______________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

9. Миналата година на нашата улица имаше 54 къщи, а 

тази година са 60. Колко пъти новопостроените къщи са по-

малко от всички къщи? 

 

а) 10 пъти; 

б) 9 пъти;    

в) 6 пъти. 

 

 

 

10. Открий грешките. Препиши текста вярно. 

„Пролетта пристига принас. Като красива фея тя разтваря с 

тънки пръсти санливите цвитя. Снея долитат лястовичките и 

штъркелите.” 

___________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

11. В детска градина доставили 8 кг моркови и 5 пъти 

повече картофи. Напиши отговора на въпросите: 
 

Колко килограма картофи доставили? 

_________________________________________________ 

Колко килограма моркови и картофи доставили общо? 

_________________________________________________ 
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12. За кого се отнасят тези думи? Запиши. 

 

 „Вие с букви ни дарихте 

   и пътя към просветата 

   открихте.” 

 

____________________________ 

 

 


