
 
РИО Силистра 

Основно училище „Отец Паисий” – Силистра 
 
 

ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ    
 

„ИСКАМ ДА ЗНАМ И ДА МОГА”- 6.12.2014 
 

 

ТЕМА: Имало едно време...  
 

Здравей! 
 

Приятно ни е,  че си участник в третото областно състезание „Искам 

да знам и да мога”! 

Подготвили сме за теб 9 интересни задачи. Прочети внимателно 

условието на всяка от тях и ги реши ! 

УСПЕХ!  
 
 

Имало едно време един стар, белобрад мъдрец и летописец, който обикалял Земята 

и записвал преживяното.  

                  Задача 1. Един ден стигнал брега на странно езеро и записал: 

 

 

... чудя се, кое е това необикновено събитие в живота на неизвестен 

местен ..............., което го е подтикнало да нарече това приказно езеро и 

село Сребърна. 

Дали това не са лъскавите ..............., които грациозно пронизват 

прозрачните води или росата, която покрива като с посребрен накит 

изплетените фини паяжини по тръстиката и папура. А защо не и 

сребърно съкровище, чакащо своя .................... в бистрите води.  И сега, 

като застанеш рано сутрин на „Коджа баир” и погледнеш към 

„Бабушкото блато”, а вечер, когато луната ................ водната шир, се 

вижда сякаш над езерото са пръснати хиляди сребърни ................. 

Сребърна, така всеки зове това приказно кътче! 
 

ВАВООПБЛАТНОКОКИЧЕСЕЦТКДИВИГЪСКИПЪЛ 
 

 

 

А) В стария летопис времето заличило част от думите на мъдреца. Възстанови ги, 

като ползваш: откривател, риби, жител, монети, озари 
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Б) В текста на летописеца открий и запиши група сродни думи: 

 

     __________________________________________________________________________ 

 
В) Чакай, чакай, какво е това? Ето там, в края на стария лист!... Това е някакъв код! 
 

Да-а-а! Тук старият мъдрец е скрил наименования на растителни и животински 

видове, които обитават езерото. Открий и запиши! 

 

ВАВООПБЛАТНОКОКИЧЕСЕЦТКДИВИГЪСКИПЪЛ 

ЕВАНКЪДРОГЛАВПЕЛИКАНВАЩЖПЛОПАТАРЦЕФ  

БВОДНИЛИЛИИТПАХВДЯЖЧПАПУРЛОВИДРАФП 

 

   Растения: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

          Животни: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Г) Попълни таблицата с думи от последното  изречение в текста от летописеца. 

 

съществителни имена 

 

прилагателни имена 

 

глаголи 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 Задача 2. 

 

Много хора, които прочели стария летопис, се опитали да открият съкровището. В 

околностите на езерото имало пещера. За да влязат вътре, те трябвало да отместят големия 

камък от входа ѝ. 

 
         А) Но това ще стане, ако правилно преброиш триъгълниците, издялани върху 

камъка. Запиши. 
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Б) Когато вече били в пещерата, хората открили сандъче. За да се отвори, 

трябвало върху него да подредят по големина четири разноцветни скъпоценни 

камъка: зелен, син, жълт и червен. За тях се знае, че: 

Червеният е по-малък от зеления 

и по-голям от жълтия. 

Жълтият е по-голям от синия. 

 

Оцвети скъпоценните камъни!  

            

 Задача 3.  

Щом си изпълнил задачата, ти си открил в сандъчето стара карта, от която ще 

разбереш до кой най-близък град ще стигне старият летописец, ако е поел на изток от 

езерото.  

 А) Запиши името на града. 

                                                                                                     ____________________________ 

 Б) Коя музикална нота е скрита в 

името на този град. Запиши 

нотата в петолинието.  

                                                                                                        

                                                                                                       Нотата е     ____________ . 

В) Този град има дълга история.  

        Попълни кръстословицата и в оцветените квадратчета ще получиш името на 

историческа личност.  

Думи за попълване: хор, хляб, Пегас, крепост, галерия, пшеница, граница, 

разкопки, гробница, Дуросторум. 

    1.              

    2.       я       

  3.       ц         

 4.       а          

    5.              

    6.              

        7. г  а       

          8.       т 

    9.              

             10.     
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          Какво знаеш за тази историческа личност? Запиши поне две изречения. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

             Задача 4. 

По пътя за града мъдрецът бил настигнат от  рибар, който отивал в големия град да 

продаде уловената риба. Старият човек го попитал колко риби носи в чувала, а рибарят му 

отговорил: нося толкова риби, колкото пъти е записано името на рибата на тази кора от 

дърво, като се движиш по страните на квадратите. 

                                                                                   А) Запиши със съобщително изречение 

колко риби носи рибарят в чувала. 

______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Б)  Превърни и запиши съобщителното изречение във възклицателно. 

________________________________________________________________________________ 

Задача 5. 

Летописецът загрижен попитал дали ще има пазар  за  рибата. Рибарят бързал и 

извикал: „Празник наближава и риба се купува!”  

А) Ако искаш и ти да разбереш кой е празникът, реши картинния ребус.   

- махни една буква от началото на думата 

- махни една буква от края на думата 

 

              Запиши името на празника: ____________________________________  

  Ш   

 А  А  

Р  Р  Р 

 А  А  

  Н   
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Б) За да разбереш датата и месеца, в който се отбелязва този празник, пресметни 

стойността на изразите: 

Месец Дата 

7 + 35 : 7 = 3 + 5 . 3 =         . 3  

____________________ _____________________ 

____________________ _____________________ 

                  _____________________ 

 

В) Отбележи, като оградиш месеца и датата, 

в календара. 

Г) Денят от седмицата е: 

_________________________________ . 

 

 

 

 

 

Д) Разгледай диаграмата и 

определи в коя година този ден е бил 

най-студен. 

 

 

           _________________ 

 

Задача 6. 

   Вървял, вървял мъдрецът и навлязъл в града. Стигнал до градското тържище и видял 

насреща  рибарят да предлага своята стока. Зачел се в табелата до рибаря: 

                   

Редактирай текста, като 

използваш  знаците за това. 

    

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2010 2011 2012 2013 

гр
а
д

у
с 

година 

Температури на този ден през 
различните години   

 

ФКУСНА РИПКА ЗА НИК-

УЛДЕН           

                       ШЕС  ЛЕВА 
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Задача 7. 

Благодаря ти! Вече летописецът може да продължи по своя път. Замислен и с наведена 

глава, той не разбрал как е пристигнал в двора на едно училище, но го стреснала 

детска врява. Деца тичали след момче и викали „Честит имен ден!”. Мъдрецът попитал 

третокласник, какво е това имен ден и той му разказал: „Именият ден е личен празник и се 

празнува по църковния календар на празника на светеца, чието име носи човекът. 

Празнуващите се наричат именици.”  

 

А) Днес е Никулден, празник на Свети Никола! Досетихте ли се кои са 

имениците днес? Запишете поне две имена. 

  ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Б) По време на разговора децата се прибрали в класните стаи и старият човек погледнал 

през прозореца. Този път пишели нещо. Какво ли? Те имали задача да напишат текст за 

поздравителна картичка за имения ден на техния съученик. Помогнете им! 

 

 

_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

     _____________________________________________ 

  

  

 

Задача 8. 

В края на дългия ден летописецът потърсил гостилница, в която да вечеря и 

пренощува. Добри хора го упътили и той имал възможност да си поиска храна. 

Гостилничарят му предложил пълнен шаран, защото това е традиционното ястие за 

празника. 
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За да се приготви пълнен шаран са необходими: 

 

 

 

                      

 

 

 

                                            

                                            

                                            

                                             

                                            

                  

А)  Изчисли колко тежат продуктите за пълнежа?         

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

 

                Б) Като използваш данните за пълнежа, постави въпрос, на който може да се 

отговори с израза:    220 г – 107 г = 113 г  

                    ___________________________________________________________________ 

 

               Задача 9. 

След като се нагостил, мъдрецът се вслушал в разговора на останалите гости и от тях 

разбрал... 

  

 А) За да разбереш и ти какво е научил мъдрецът, трябва да подредиш 

изреченията в текст, като в празните квадратчета поставиш числата от 1 до 4.  

 
                 За децата се приготвят малки подаръци, които вечерта се скриват в обувки  

или чорапи. 

                Никулден е празник, който не се празнува само в Силистра.  
 
                А на сутринта те трябва  да ги намерят. 

                В много страни по света на този ден се украсяват коледните елхи.  

     Шаран:     1 брой  

За пълнежа: 220 г орехови ядки 

 55 г доматено пюре 

 107 г лук 

 170 г лимонов сок 

 120 г олио 

 18 г магданоз 

 10 г червен ппер 

 25 г сол 
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          Б) Децата търсят подаръците, а ти потърси 8 разлики в двете картини. 

Отбележи ги със знака „” върху дясната картинка. 

 

 

                
Старият белобрад мъдрец и летописец пожелал хубав празник на всички гости и се 

оттеглил да запише преживяното през деня. 

               

Ние също Ви честитим празника  

и Ви желаем бъдещи успехи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


