
1. Открий грешките в текста. Зачертай грешното, както е 
показано.
          шест 
 Нашата родина България граничи с ――― балкански 
           пет     
   север        север 
страни: на ―――   –  с Гърция и Турция, на ――― с Румъния,
                          юг                      юг                                             
      изток            
на ――― със Сърбия и Северна Македония.
      запад                      
        

/училище/

/име, презиме, фамилия/
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3. клас

АЗ, ПРИРОДАТА И СВЕТЪТ
състезание

2. Огради реда, на който са написани само основните посоки.

А. север, юг, северозапад, североизток

Б. изток, запад, север, юг

В. запад, югоизток, изток, север



1. Открий грешките в текста. Зачертай грешното, както е 
показано.
          шест 
 Нашата родина България граничи с ――― балкански 
           пет     
   север        север 
страни: на ―――   –  с Гърция и Турция, на ――― с Румъния,
                          юг                      юг                                             
      изток            
на ――― със Сърбия и Северна Македония.
      запад                      
        

3. Оцвети знамената и свържи, за да е вярно.

          на България                на Европейския съюз

4. Свържи всяка картинка с наименованието на съответства-
щата група в обществото.

  приятели                семейство                           съученици 

5. Коя от българските граници е морска?

А. северната
 
Б. източната
  
В. южната



6. Отбележи с V.

А. Кое от телата е с по-голям обем, но с по-малка маса?

Б. Кое от телата е изградено само от едно вещество?

7. Попълни пропуснатата дума.
 
Хората, родени в България, са български граждани и 

граждани на ____________________ съюз.

8. Какъв празник е Трети март?

А. битов

Б. национален

В. християнски



9. Огради Да или Не.

На географската карта със зелен цвят 
са означени планините. 
На географската карта със син цвят 
са означени реките.
На географската карта с кафяв цвят 
са означени планините.

България се намира в континента Азия.

България граничи с Турция.

ДА         НЕ

ДА         НЕ

ДА         НЕ

ДА         НЕ

ДА         НЕ

10. Разпредели в таблицата телата, направени от човека и
природните тела:

    слънце, облак, книга, сграда, дреха, стол, камък, дърво

тела, направени от човека природни тела

11. Допълни изречението така, че да е вярно.
Чистата вода е прозрачна течност без ______________ и 
_____________.

12. Единният европейски номер за спешни повиквания е: 
А. 121 Б. 112  В. 211


