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състезание

А. Работим в екип и се уважаваме.
Б. Радваме се на неуспехите на съучени-
ците си.
В. Помагаме си и решаваме заедно про-
блеми.
Г. Спорим, но не се караме и не се обиждаме.

1. Това е Дървото на приятелството. 
В него са скрити правила, които 
правят един клас задружен и 
добър. Има едно изречение, 
на което мястото не е тук. 
Кое е то?



2. Подчертай вярното в изречението, както е показано.

Роден съм в България, но живея в Англия. 
Аз съм българин/ англичанин.

Задължение на ученика е да 
избира училището си/ да пази учебниците си.

Националният празник на Република България е 
24 май/ Трети март.

3. Свържи така, че да е вярно.

      Най–високата планина

      Най–дългата планина
   
      Розовата градина 
      на България

Стара планина

Рила

Карловско и
Казанлъшко поле

4. Огради вярното твърдение.

А. На юг България граничи със Сърбия и Румъния.
Б. Източната ни граница е сухоземна.
В. Западните ни съседки са Северна Македония и Сърбия.

5. Огради веществата, които се разтварят.

          захар        пясък        сол        стъкло        пластмаса 



6. Запиши растения или животни.

А. Приемат готови хранителни 
вещества и се движат активно

Б. Не се движат и произвеждат 
сами хранителни вещества

7. Свържи веществото с неговото свойство така, че да е вярно.

глина твърдост

захар чупливост

стъкло сладка на вкус

метал  пластичност

8. Запиши три материала, от които може да се направи чаша.

_______________          _______________          _______________

_______________________

_______________________

9. Попълни пропуснатите думи.

Зная, че върху картата със зелен цвят са изобразени

_______________, със син - _______________, а с кафяв -

_______________.



10. Напиши главните посоки на света.

___________

___________

___________ ___________

11. Огради грешното твърдение.
А. Българските граждани могат да живеят и да работят във 
всяка държава, член на Европейския съюз.
Б. Република България е член на Европейския съюз.
В. През България преминават важни международни търгов-
ски пътища. 
Г. Децата нямат еднакви права.

12. Трите чаши са поставени на хоризонтална повърхност.
В коя от тях има вода? Огради.


