
1. Свържи със стрелки:

София е  най-пълноводната ни река

Марица е  столицата на България

Добруджа е  морската ни столица

Варна е житницата на България

2. Открий България на географската карта на Европа и я оцвети.

4 клас

ССББННУУ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
гр. София, 1505, бул. "Мадрид" 18, ет. 1, www.sbnu.org

/училище/

/име, презиме, фамилия/

Аз, природата и светьт 



Аз, природата и светьт

3. Кое твърдение НЕ е вярно? Огради.
а) Българската държава e основана през 681 година.
б) Тя се управлявала от владетел, наречен император.
в) В нея живеели две общности: българи и славяни.

4. За коя от реките се отнася текстът?
Извира от планината Витоша. Преминава и напоява големи
полета в югозападна България. Пресича границата с Гърция
и се влива в Бяло море.

а) Марица б) Струма в) Искър

5. Отбележи с V снимката на храм-паметника "Св. Александър
Невски" - един от символите на българската столица.

6. Свържи със стрелка всяка дума от първата колона с
правилното й определение от втората колона.

Континент Защитено от закона място с редки 
растения и животни.

Полуостров                Много голяма част от сушата.      

Резерват Част от сушата, оградена от 
три страни с вода.



7. За кой град е описанието?
Той е най-голямото речно пристанище в България. Край града се
намира мост над р. Дунав, който свързва България с Румъния и
други европейски страни.

а) Русе          б) Силистра в) Козлодуй

8. Разпредели източниците на енергия в двете групи.
/слънце, нефт, вода, въглища, вятър, дърва/

възобновяеми невъзобновяеми
_______________ _______________
_______________ _______________
_______________ _______________

9. Слънцето НЕ е източник на:
а) вода  б) топлина в) светлина

10. Луната е:
а) изкуствен спътник на Земята
б) естествен спътник на Земята
в) небесно тяло, на което има вода и въздух

11. Отговори с Да или Не.

Почвата е част от сухоземната среда на живот.       ______
Растенията се развиват по-добре, когато няма почва.      ______
Почвата съдържа само пясък и глина.        ______



12. Избери една от изброените думи, за да обясниш какво става 
с водата:
/замръзва, кипи /

В студен ден на повърхността на локвите се появява лед.
Водата ________________.

Върху котлон е поставена тенджера с вода, която образува  
мехурчета от топлината.
Водата ________________.

13. Попълни.
/изток, запад, 24 часа, върти, денонощие/

Земята се ______________ около своята ос в посока от 
______________ на ______________. Тя прави едно завъртане 
около оста си за ______________ . Това време се нарича 
______________.


