
1. Кои свойства са на водата и кои - на въздуха? Свържи.

 Не гори и не поддържа горенето.          

Поддържа горенето.

 Разтваря някои вещества.           

Намира се навсякъде около нас.
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2. Колко е дълъг денят, ако нощта е 10 часа?
а) 10 часа б) 14 часа в) 12 часа

ВОДА

ВЪЗДУХ

3 Старото име на коя планина носи Балканския полуостров?
а) Рила  
б) Стара планина   
в) Родопи



4. Между Стара планина на север и Горнотракийската низина 
на юг се разполага планината:
а) Родопи  
б) Средна гора  
в) Пирин

5. Кое описание се отнася за националния герб?
а) На лентата с български трибагреник пише: 
     Силата прави съединението.
б) На лентата с български трибагреник пише: 
    Съединението прави силата.
в) На лентата с български трибагреник пише: 
     Свобода или смърт.

6. С кой владетел свързваш съответната българска столица?
Свържи, както е показано.

хан Аспарух     Охрид

цар Симеон Велики    Търново

цар Иван Асен II     Велики Преслав

цар Самуил      Плиска

7. Коя е излишната дума във всеки ред? Зачеркни я.

а) Стара планина, Арда, Марица, Струма

б) Рила, Стара планина, Искър, Витоша

в) Мусала, Черно море, Вихрен, Черни връх



8. На рисунката са показани три еднакви свещи, които са 
покрити със стъклени буркани. Коя свещ ще изгасне последна?

9. Ако в чаша с вода пуснем гвоздей и кибритена клечка, то:
а) гвоздеят и кибритената клечка ще плават на повърхността.
б) клечката ще потъне, гвоздеят ще плава.
в) гвоздеят ще потъне, клечката ще плава.

10. Със знак Х отбележи проводниците на топлина, а със 
знак V – топлоизолаторите.

____ желязо                     ____ алуминий                     ____ дърво

  ____ тухла                     ____ вълна

а) б) в)

11. Кое твърдение НЕ е вярно?
а) България е европейска и балканска страна.
б) България е европейска и азиатска страна.
в) България е черноморска и дунавска страна.



13. Изпълни задачите.

А. Това е картата на континента   _________________.

Б. Намери на картата Република България и я оцвети.

12. Свържи думата с нейното обяснение.

проход          река, която се влива в по-голяма река

приток            удобно място за преминаване на планината

континент           една от седемте най-големи части от сушата 
          на Земята


