
1. На празното място напиши името на българския владетел, 
за когото се отнася твърдението.

     цар Симеон Велики, хан Аспарух, княз Борис, хан Крум

_______________________ основава българската държава 
на Балканския полуостров. ___________________въвежда 
първите писани закони. _______________________ приема 
християнството за държавна религия. Управлението на 
_______________________ наричаме Златен век.

/училище/

/име, презиме, фамилия/
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4. клас

АЗ, ПРИРОДАТА И СВЕТЪТ
състезание

2. Напиши имената на българските столици в реда на 
тяхното основаване.
 
   София, Плиска, Велики Преслав, Велико Търново, Охрид

___________________________________________________
___________________________________________________



3. Кое твърдение за Рило-Родопската област е вярно?
А. Разположена е в Северна България.
Б. Простира се от западната граница до Черно море.
В. От нея водят началото си реките Искър и Марица.

4. Запиши процесите, при които ледът, водата и водните 
пари преминават от едно състояние в друго.

             (топене, замръзване, изпарение, втечняване)

5. Кой въздух се издига нагоре?

А. студеният  Б. топлият           В. влажният

6. Подчертай излишната дума на всеки ред. Замени я с 
друга, която се отнася към тези природни обекти.

А. Рила, Странджа,  Родопи, Струма  ______________

Б. Камчия, Пирин, Искър, Марица  ______________

________________ ________________

________________ ________________

топене



7. На везните са претеглени две еднакви топчета. 
Колко е масата на едно топче?

200 г 100 гА. 100 г

Б. 150 г

В. 300 г

8. Разгледай внимателно местоположението на означените 
върху картата градове.

Запиши името на града, който е разположен на северната 
граница на България.
 
Градът е _______________



9. Кой девиз е изписан върху герба на Република България?
А. „Напред, науката е слънце”
Б. „Съединението прави силата”
В. „Расте, но не старее”

10. Река Дунав е границата ни с:
А. Гърция  Б. Румъния  В. Турция

  
11. От кой воден басейн се добива сол?
А. море  Б. река  В. язовир

12. Името на Балканския полуостров произлиза от 
най-известната в него:
А.  равнина            Б.  река           В.  планина

13. Запиши имената на тези велики българи. Отбележи със 
знак V кой от тях е родоначалник на организираната 
борба за свобода.

___________
___________

___________
___________

___________
___________


