
1. Въздухът е най-замърсен в градовете през:

A. лятото          Б. пролетта  В. зимата
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състезание

2. Попълни, за да е вярно.

Ако съм с лице в посока север, дясната ми ръка ще сочи 

_______________, лявата ръка - _______________, а гърбът

 - _______________.

3. Открий допуснатата грешка в изречението и го запиши 
вярно.

България е азиатска, балканска, дунавска и черноморска 
страна.
 ___________________________________________________

___________________________________________________



4. Прочети описанието и открий за кой град се говори в 
текста. Постави знака за град на картата и напиши името 
на града.

Разположен е на брега на р.  
Дунав. Там е слязла четата на 
Христо Ботев през април 1876 
година. На 5 км източно от града 
е построена първата в България 
атомна електроцентрала.

5. В коя част на Европа се намира България?

А. Югозападна Европа 
Б. Югоизточна Европа  
В. Централна Европа

6. Свържи думата с нейното значение.

Най-горният рохкав слой на земната 
повърхност, който притежава свой-
ството плодородие.
      
Непрекъснатото движение на водата и 
преминаването ѝ от едно състояние в 
друго.

кръговрат

почва

7. Учителят попитал кое е веществото, което има три 
състояния – твърдо, течно и газообразно?

Милен отговорил – стъкло.
Емил отговорил - вода.
Кой е дал верен отговор? - ________________



8. Количеството водни пари във въздуха е най–голямо:

А. над пустините
Б. над горите
В. над водните басейни

9. През зимата, при температура под 0 градуса по Целзий, 
замръзналото пране съхне, защото ледът, обхванал прането:

А. се втечнява
Б. се изпарява
В. е кристализирал

10. Знамето на Европейския съюз е:

А. синьо с жълт лъв
Б. синьо с една жълта звезда
В. синьо с жълти звезди

11. Коя е най-дългата българска река, която изцяло тече на 
територията на страната? От коя планина извира тя и къде 
се влива?

Това е река _________________.

Тя извира от _________________.

Влива се в _________________.



12. Попълни юг или север.

Дунавската равнина се намира на ____________ от р. Дунав.

Старопланинската област се намира на _________ от Дунав-

ската равнина. 

13. Реши кръстословицата и в маркираните квадратчета 
ще откриеш името на велик български революционер.

1       

2     

3       

4    

5        

6      

1. Най-многобройният етнос в България.
2. Български поет-революционер, загинал на връх Вола.
3. Градът, в който е открито първото светско училище.
4. Български цар, брат на Петър и Калоян.
5. Създателят на първия план за освобождението на България.
6. Авторът на „История славянобългарска“.


