
1. Огради само течностите.

прясно мляко, брашно, оцет, олио, захар, вода, пясък

2. Срещу верните твърдения запиши ДА, а срещу грешните НЕ.

Без вода животът е немислим.     ……...

Всички течности са прозрачни.   ……...

Въздухът е необходим за дишането.  ……...

Водата поддържа горенето.    ……...
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Аз, природата 
и светът

3. Оцвети знамената. Свържи ги с девиза им.
„Съединението прави силата“          „Единство в многообразието“



4. Използвай таблицата и запиши колко е дълга 

морската ни граница: ______________________

 
 

  

  

  

  

Граница Дължина на границата в 
километри

Северна 609 км

Източна 378 км

Южна 752 км

Западна 506 км

5. Запиши посоките на географската карта.

нагоре е _______________  надолу е _______________

наляво е _______________  надясно е ______________

6. Свържи свойствата на веществата с картинката така, 
че да е вярно. 

прозрачност

вкус 

твърдост

мирис



7. Допълни изреченията с предложените думи така, че 
да е вярно: вещество, обем, масата.

С везни се измерва __________________ на телата.

Захарта е __________________.

По-голямата чанта има по-голям __________________.

8. Допиши думите така, че да е вярно.

(пролом, дългата, Рила)

Река Искър извира от планина ____________. В Стара планина 

тя образува живописния Искърски ____________. Река Искър е 

най- ____________ река в България.

9. Със знак V отбележи живите организми, а със знак X - нежи-
вите тела.



10. България е член на Европейския съюз. Две наши съседни 
страни също са част от Европейското семейство. Огради името
на поне една от тях.

Румъния

Сърбия

Гърция
Турция

Македония

11. Мястото, което организмите обитават и имат необходимите 
условия за живот, се нарича:

а) среда на живот        б) условия за живот        в) начин на хранене

12. Свържи формите на земната повърхнина с определенията 
за тях, както е показано.

хълм     земя, заобиколена от всички страни с вода

остров    малко възвишение

връх     най–високата точка от планината 

полуостров   висока форма на земната повърхнина

планина    част от земя, заобиколена от три страни 
    с вода


