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1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

2. На кое тяло какъв вид енергия отговаря? Свържи вярно.

енергия на движение

топлинна енергия

светлинна енергия



ДУНАВСКА РАВНИНА

СТАРОПЛАНИНСКА

РИЛО-РОДОПСКА

3. Кой парашутист в коя природна област ще се приземи? 
Свържи.

4. Оцвети веществата и материалите, които имат 
свойството прозрачност.

вода       въздух      дърво   стъкло метал        бетон

5. Огради три свойства на дървото.
А. разтваря се във вода
Б. добър проводник на топлина
В. добър изолатор
Г. привлича се от магнит
Д. по-леко от водата
Е. има постоянна форма, обем и маса



6. Къде ще отседне семейството на Мария, ако иска да 
почива на море?
А. в Плевен  Б. във Варна В. в София

7. През есента прелетните птици отлитат 
на юг. В каква посока летят, когато се 
връщат у нас през пролетта? 

 ___________________  

8. В Задбалканските полета се намира родното място на 
Васил Левски.
 
Това е град _________________

9. Кои тела се движат спрямо децата? Отбележи с V.

ЮГ

СЕВЕР

ИЗТОКЗАПАД

СПИРКА

10. Разпредели веществата в съответната колонка – 
пясък, въглища, вода, дърво.

     Вещества, които горят.  Вещества, които не горят.
       _________________                            _________________   
       _________________                            _________________



11. Свържи термометър и твърдение така, че да е вярно. 

0 0

100 100

При тази температура водата започва да: 
кипи замръзва

12. Кое свойство на водата се използва 
при добива на сол? Запиши.

______________________ 

13. Ако правилно попълниш кръстословицата, в маркирата 
колонка ще получиш име на река, която са влива в река 
Дунав.

1. Голямо изкуствено езеро.
2. Град на река Дунав, в който се намира крепостта 
„Бабини Видини кули“.
3. Най-високият връх в Стара планина.
4. Град, край който се намира резерватът „Сребърна“.
5. Защитен вид цвете, срещано по скалните върхове на 
Пирин планина.
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