
1. Отговори на въпросите и огради буквата пред верния 
отговор.
1.1. В кой континент се намира България?
А. Азия  Б. Австралия В. Европа

1.2. Коя е най-високата планина в България?
А. Пирин  Б. Рила  В. Родопите

1.3. В кое поле се отглежда маслодайна роза?
А. в Софийското
Б. в Казанлъшкото
В. в Сливенското

1.4. Кое НЕ е вярно за равнините и низините?
А. Те са ниски, предимно равни земни форми.
Б. В тях има много гори и пасища.
В. Покрити са с плодородни почви.
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3. КЛАС



2. Оцвети с подходящ цвят.
А. планините Рила, Пирин, Родопи и Стара планина
Б. Дунавска равнина и Горнотракийска низина

3. Кой е внимавал повече в час – Антон или Ангел? 

Стара планина разделя 
България на две части - 

Северна и Южна.
Черно море се намира 
на запад от столицата 

ни София.
Пловдив е град в 
Южна България.

Пирин планина е раз-
положена на север от 

планината Рила.

Антон 
отго-
ворил

Ангел 
отго-

ворил

да

не

да

не

не

не

не

да
Повече е внимавал

_________________



4. Колко време човек може да издържи без въздух и без вода? 
Огради.

Без въздух:     Без вода:
А. няколко минути                             А. няколко минути
Б. 30 минути                                       Б. няколко часа
В. около час                  В. няколко дни

5. Какво променяме на динята, ако я разрежем на парчета?

А. цвета

Б. вкуса

В. формата

6. Кои от свойствата са характерни за водата? Огради.

А. Тя е течност.

Б. Тя е газ.

В. Има цвят.

Г. Прозрачна е.

Д. Разтворител е.

Е. Има постоянен обем.

Ж. Има постоянна форма.



8. Огради само живите организми.

9. Кое има по-голям обем - 1 кг памук или 1 кг желязо?
А. 1 кг памук  
Б. 1 кг желязо
В. обемите са равни

10. Кое дете постъпва правилно? Отбележи с V.

7. На коя дата отбелязваме тържествено Деня на народните 
будители? Напиши имената на двама народни будители.
 
Денят на народните будители е ______________ .

1. ______________________       2. ______________________   


