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ЗаДаЧа 23

Няма две еднакви яйца?

Въпрос-загадка

Една селянка отглежда два вида кокошки: черве-
ни, които снасят големи яйца, и бели, които сна-
сят само малки яйца. За една рецепта ´ тряб-
ват две еднакви по големина яйца. Щом влиза в 
кокошарника, селянката установява, че освет-
лението не работи. Налага ´ се да потърси в 
тъмното нужните ´ яйца. Колко яйца трябва да 
вземе, за да е сигурна, че сред тях има две с ед-
наква големина?

ЗаДаЧа 24

Що е то?

главоблъсканица с букви

Подреди буквите във всеки ред на главоблъска-
ницата. Какво обединява всички думи?

ЗаДаЧа 25

Тук някой лъже!

Въпрос-загадка

Това, което дими пред вратата, е 
шапката на чичо Петър. Някой е хвър-
лил от прозореца пиратка и я е улучил. 
Естествено, никое от петте момче-
та не иска да си признае. Четирима 
казват истината. Кой е лъжецът?

“НАИСТИНА НЕ БЯХ АЗ.  
РАЗБРАХ КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО ЕДВА 
КОГАТО ЧИЧО ПЕТЪР СЕ РАЗКРЕЩЯ 
ОТДОЛУ.”

кико

оги

Ники

ДаНи

МаРТи

“И АЗ НЕ БЯХ. МАРТИ 
ЩЕ ПОТВЪРДИ. НЕ СМЕ 
ВИЖДАЛИ НЕЩО ДА 
ПАДА ОТ ГОРЕ.”

“ВЯРНО Е! НЕ Е 
ОТГОРЕ. НИЩО  
НЕ ВИДЯХ  
ДА ПАДА И  
НИЩО НЕ СЪМ 
ХВЪРЛЯЛ.”

“НО АЗ ВИДЯХ 
НЕЩО.  
ПИРАТКАТА  
ДОЙДЕ ОТ ГОРЕ!”

“ДА, ТОЧНО 
ТАКА, ДОЙДЕ 
ОТ ГОРЕ! ПРЕ-
ХВЪРЧА СЪВ-
СЕМ БЛИЗО ДО 
ГЛАВАТА МИ!”

ТЕЗИ ПЕТ МОМЧЕТА БЯХА  
НА ПРОЗОРЦИТЕ И ГЛЕДАХА 
ОТТАМ, КОГАТО ТОВА СЕ 
СЛУЧИ. НО НИКОЙ НЕ ИСКА 
ДА СИ ПРИЗНАЕ, ЧЕ ГО Е 
НАПРАВИЛ.
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ЗаДаЧа 26

Въпрос на логика!

какво не пасва тук?

Коя дума трябва да напусне редицата?

лютив, солен, сладък, тъжен

ЗаДаЧа 27

Ясно ли е?

Въпрос-загадка

Коя част на тялото не може нито да ходи, нито 
да стои, но може да тече?

ЗаДаЧа 28

Закодирано послание

Логиката на буквите

На път за училище откриваш закодирано съоб-
щение. Опитай се да го разшифроваш.

Тз ткст с чт мнг трдн.

Понятието логика

Понятието логика произхожда от гръц-
ката дума “логос”, която означава “дума”, 
но също така “твърдение”, “изказване” или 
“разум”. Наименованието на всички науки, 
които завършват на “-логия” (психология, 
археология, палеонтология...) идва от “ло-
гос”. 

ЗаДаЧа 29

Сам в гората

Въпрос-загадка

Представи си, че си тръгнал сам в планината. 
При последния бивак изчезва целият ти багаж, 
а в джоба си имаш само кутийка кибрит с ед-
на-единствена клечка вътре. Започва да става 
студено, когато приближаваш една колиба. Въ-
тре има газена лампа, свещ и огнище, в което 
се намират няколко цепеници. Какво ще запалиш 
първо?

ЗаДаЧа 30

Помисли!

Въпрос-загадка

Коя дума е излишна?

крава, овца, камила, крокодил

ЗаДаЧа 31

Как трябва да изглежда липсващата 
къща?

Редица от фигури

A Б В

?
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ЗаДаЧа 32

Помисли!

какво не пасва тук?

Коя от следните думи не се чувства у дома си 
сред останалите?

тичам, скачам, ям, уча, 
училище

ЗаДаЧа 33

Знаеш ли отговора?

Въпрос-загадка

В училище се провежда спортен празник. В мо-
мента започва бягане на 100 метра. Силвия не е 
толкова бърза, колкото Катя. Биляна не бяга по-
бързо от Силвия. Коя от трите стига последна 
на финала?

ЗаДаЧа 34

В училище

Логиката на буквите

Учителят пише на дъската странно изречение. 
Който успее да го прочете, много ще се зарад-
ва!

СЕНД ЕТАМЯН ОНШАМОД

ЗаДаЧа 35

Досещаш ли се?

Въпрос-загадка

Петър е по-голям от Мартин. Мартин е по-голям 
от Калоян. Кой е най-малкият?

ЗаДаЧа 36

Сещаш ли се за отговора?

Ребус

Напиши на лист имената на изобразените пред-
мети. След това задраскай във всяка дума посо-
чените с цифри букви или замени със съответ-
ната буква. Отговорът се състои от три нови 
думи. 

ЗаДаЧа 37

Коя е следващата фигура в редицата?

Редица от фигури

ЗаДаЧа 38

Прочети следващата история внимател-
но (няколко пъти) и отговори на въпроса.

Въпрос-загадка

Силвия, Ралица и Сузи 
отиват на разходка. 
Внезапно Сузи се за-
тичва, скача в едно 
езеро с патици, плува 
след тях, после излиза 
отново и бяга насам-
натам, докато изсъх-
не. Силвия и Ралица не намират поведението ´ 
за странно. Защо?
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ЗаДаЧа 39

Хора и животни

Направи връзка

Довърши следното изречение:

Каретата се управлява от 
...................., както конят от 
ездача.

ЗаДаЧа 40

Коя е следващата фигура?

Редица от фигури

ЗаДаЧа 41

Прочети внимателно историята и отго-
вори на въпроса.

Въпрос-загадка

Соня пътува с трамвая от центъра до един от-
далечен квартал. След кратка почивка се връ-
ща с трамвая отново по същия маршрут. След 
това пак тръгва, връща се, и така целия ден. 
Соня нито е безработна, нито луда и не ´ омръ-
зва да го прави. Защо?

ЗаДаЧа 42

Въпрос на логика

какво не пасва тук?

Коя дума е излишна в редицата и защо?

дъжд, сняг, буря, слънчоглед

ЗаДаЧа 43

Помисли!

Редица от букви

Коя буква следва?

К Л Н М О П С Р _

ЗаДаЧа 44

Отгатни

каква е логиката?

Вълк, коза и зелка
Селянин трябва да превози през река вълк, коза 
и зелка. Но лодката е такава, че в нея може да 
се побере само селянинът и още едно животно 
или предмет. Ако остави на брега вълка сам с 
козата, козата ще бъде изядена, а ако остави 
козата сама със зелката, козата ще изяде зел-
ката. Как селянинът да прекара товара си цял и 
непокътнат?


