
TРЕНИНГ – ТЕСТ   ПО   МАТЕМАТИКА 
Четвърти клас 

04.2009 година 
Уважаеми ученици, 

 Предстои ви да се справите с 15 тестови задачи. Добре е да знаете, че: 
� задачите с номера от 1 до 5 ще се оценяват с 3 точки; 
� задачите с номера от 6 до 10 ще се оценяват с 4 точки; 
� задачите с номера от 11 до 15 ще се оценяват с 5 точки. 

Внимание!  Всяка от първите 12 задачи има точно по един верен отговор, а на 
задачи с номера 13, 14 и 15 трябва да попълните намерения от вас верен отговор. 

Време за работа: 80 минути. 
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ ! 

 
1.   Кое от равенствата е вярно? 

а) 3000 : 123 – 23 = 30;   в)  340 . 1 + 340 . 0 + 340 . 9 = 340 . 10; 
б) 80 : 42 – 80 : 2 = 80 : 40;  г)  0 . 1 . 2 . 3 . 505 = 3030. 

 
2.   Неизвестното число x  от равенството ( ) 15129.609 =− x   е: 

а) 777;  б) 441;   в) 431;   г) 541. 
 
3.   На масата има 13 бели, 17 черни и 29 жълти карти. Колко най-малко карти трябва да 
изтеглим, така че да сме сигурни, че държим 8 жълти карти, ако сме с вързани очи? 
     а) 8;  б) 22;   в) 38;   г) 50. 
 
4.   Намислих едно число. Добавих 5. Умножих резултата по 3. Извадих от 
произведението 12 и получих 30. Кое число съм намислил? 
     а) 1;  б) 121;   в) 11;   г) 9. 
 
5.   Пепи, Лили и Дани имат различен цвят на косата – черен, кафяв и рус. Лили е или 
руса, или чернокоса. Пепи не е руса. Дани не е нито чернокоса, нито руса. Косата на 
Лили е: 
      а) черна;  б) кафява;  в) руса;  г) не може да се  
                                                                                                                определи. 
6.   Шест мечока изяждат 6 делви с мед за 6 дни. Колко делви с мед ще изядат тези 
мечоци за 15 дни? 
      а) 15;  б) 90;   в) 30;   г) 36. 
 
7.   Разгледайте двете редици от числа:  
      3,  7,  15,  А,  63                      и                  1,  2,  4,  7,  11,  В. 
Открийте числата А и В. Колко е сбора им? 
     а) 37;  б) 46;   в) 47;   г) 49. 
 
8.   Дължината на правоъгълник е 4 пъти по-голяма от ширината му, а обиколката му е 
50 см. Лицето на правоъгълника е равно на лицето на квадрат. Страната на този квадрат 
е: 
    а) 10 см;  б) 15 см;  в) 25 см;  г) 40 см. 
 



9.   Нека със * означим ново действие, което се извършва по правилото a*b=(a+b).b . 
Стойността на израза  (7*6)*2 е: 
а) 560;   б) 186;   в) 80;   г) 160. 
 
10.  Велосипедист тръгнал от град А за град В със скорост 12 км/ч. След три часа му 
останали още 5 км до средата на пътя. Колко километра е разстоянието между двата 
града? 
а) 82 км;  б) 62 км;  в) 72 км;  г) 77 км. 
 
11.  Татко Барба решил да номерира всички буркани в килера си. За целта той 
използвал 213 цифри. Колко буркана е номерирал татко Барба? 
а) 106;   б) 107;   в) 124;   г) 123. 
 
12.  Аз съм на 10 години , а сестра ми е с 3 години по-голяма от мен. Колко ще бъде 
сумата от годините ни след 3 години? 
а) 23;   б) 26;   в) 29;   г) 30. 
 
13.  В парка се возят седем деца на велосипеди с 2 и 3 колела. Преброих общо 17 
колела. Колко са велосипедите с две колела? 
 Отговор: ................................................ 
 
14.  В градинката на Мира има иглика, лалета и нарциси. Игликите са 3 пъти повече от 
лалетата, а нарцисите са с 15 повече от лалетата. Всички цветя са 165. Колко са 
нарцисите? 
 Отговор: .................................................   
 
16.  Една майка набрала череши. На първата си дъщеря дала половината от тях и още 3. 
На втората дала половината от останалите и още 2, а на сина си – половината от 
останалите и още 1. Накрая за майката останали 10 череши. Колко череши е дала на 
първата си дъщеря? 
 Отговор: ................................................ 


