
1. Отбележи със знак V твоите задължения в обществото.

 Да уча редовно уроците си.

 Да изказвам свободно мнението си.

 Да ходя редовно на училище.

 Да уважавам мнението на другите.

 Да получавам помощ от своите учители.
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2. Коя е мярката за измерване на масата на телата? Огради.
А. килограм             
Б. метър                
В. минута
  
3. Кои са ,,белите дробове" на природата? Огради.   
А. водите      
Б. горите               
В. полята



4. Най-характерното растение за Казанлъшкото поле е: 

А. водната лилия          

Б. маслодайната роза         

В. рилската иглика

5. Кое твърдение е вярно за ябълката 
и гроздето на везната? 

А. имат еднаква маса

Б. имат еднакъв обем

В. имат еднаква форма

         
 
 

6. Върху контурната карта на Европа оцвети България.



7. Стоян живее в град София. През лятото със семейството 
си ходи на море в град Бургас. В каква посока пътуват?

А. север 
Б. запад
В. юг
Г. изток

10. Отговори с ДА или НЕ така, че да е вярно.

  Въздухът е навсякъде около нас.

  Въздухът поддържа горенето.

  Въздухът не се движи.

  Въздухът не е нужен на растенията.

  Въздухът има цвят и мирис.

  Без въздух животът е невъзможен.

8. Символите на България са:
А.  знаме, герб, карта
Б.  знаме, герб, азбука
В.  знаме, герб, химн

9. Свържи вярно. България граничи с:

на север    Сърбия и Северна Македония 

на запад    Румъния

на изток    Гърция и Турция

на юг     Черно море



11. Кои са те? Отгатни и запиши.
Те са прикрепени организми. Извършват слаби движения 
по време на своя растеж. Някои се хранят с живи и 
с мъртви организми. Те са полезна храна за човека, 
но трябва да внимаваме, защото някои 
са силно отровни.

   Те са ________________.

12. Ако решиш вярно кръстословицата, в маркираната 
колонка ще получиш планината, по чиито високи върхове 
расте еделвайсът.

1. 
2. 

3. 

4.              

5.
 

1. Планина, на която склоновете са полегати и приличат 
на развълнувано море.

2. Най-дългата река в България.

3. Житницата на България.

4. Най-високата планина в България.

5. Реката, на която е разположен град Русе


