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1. Допълни текста.

Земята се върти около оста си и обикаля около Слънцето. 

Времето, за което Земята извършва една пълна обиколка

около Слънцето, е             . Движението 

на Земята около              е причина за 

смяната на деня с нощта.

На кой ред са верните отговори?
а) една година, земната ос
б) земната ос, едно денонощие
в) една година, едно денонощие

2. Слънчевите лъчи се разпространяват:
а) криволинейно 
б) праволинейно  
в) кръгово



3. Попълни пропуснатите думи, така че да е вярно.

/облаци, втечняват, малки капчици, охлаждат/

Водните пари се издигат високо във въздуха. Там те 

се       и се      

От получените       вода се образуват 

       .

4. Планината пази спомена за песните на Орфей, известна е 
с красивата си „Ягодинска пещера“ и „Дяволското гърло“. 
Възхищава ни с уникалната природна забележителност 
„Чудните мостове“.

 

Запиши името на планината:         

5. Маса, собствена форма и собствен обем има водата, когато е:

а) лед

б) пара

в) течност

6. Градът на липите и на правите улици е:

а) Пловдив

б) Стара Загора  

в) Ямбол



7. От дадените твърдения огради само грешните.
а) Сухоземните граници на 
България са река Дунав и Черно море.
б) Северната ни граница минава по 
река Дунав, а на североизток – по суша.
в) Западната граница на България 
минава по Черно море.
г) На река Дунав се намира най-голямото 
наше пристанище - Варна.

8. Свържи коя река къде тече.

   Марица  Искър  Янтра  Огоста Тунджа

през 
Дунавската равнина

през 
Горнотракийската низина

9. Коя страна НЕ граничи с България?

а) Турция 

б) Сърбия 

в) Албания



10. Кой от градовете е известен с лековитите си минерални
извори?

а) Павел баня

б) Копривщица

в) Панагюрище

11. Подчертай неправилно поставения обект във всяка
природна област. 

а) Рила, Родопи, Странджа, Пирин
б) Задбалкански полета, Средна гора, Добруджа, 
Горнотракийска низина
в) Видин, Плевен, Пловдив, Добрич 

12. С кое събитие свързваш датата 6 септември 1885 година? 
Запиши.

              

              

              


