СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
www.sbnu.org; (02) 943 43 02; 0882 27 71 71; бул. “Мадрид” 18, гр. София

състезание

4. КЛАС

Аз, природата и светът
/име, презиме, фамилия/
/училище/

1. Попълни липсващите думи в описанието на Дунавска
равнина.
Дунавската равнина се намира в …………………. България.
На север опира до река ……………….., а на ……… граничи със
Старопланинската област. На запад опира до границата със
……………….…..… , а на …………… - до Черно море. Повърхнината
ѝ е ………………………… и на места хълмиста. Зимата е ………………
и ветровита, а лятото е ………………. и сухо. Най-източната ѝ
част се нарича ……………………… .
2. Запиши три от съставните части на почвата.
почва

3. Свържи думите с тяхното описание.
Река, която се влива в по-голяма
от нея река.

хълм
проход

Невисока изпъкнала част от
земната повърхност.

приток

По-ниско място в планината,
удобно за прокарване на път.
Част от сушата, заобиколена
от няколко страни с вода и
свързана с континента.

полуостров

4. Запиши междинните посоки на света.
север
______________

______________

запад
______________

изток
______________
юг

5. В таблицата оцвети с еднакъв цвят града и описанието.
Край града е построен първият мост над река Дунав.
Най-североизточният град на България.
Край града е разположен парка „Кайлъка“.
В града е разположена старата крепост „Баба Вида“.

Видин
Русе
Силистра
Плевен

6. Прочети текста и отговори на въпросите.
Аз съм река в Западна България. Извирам от планината
Витоша близо до София. Спускам се на юг и отивам в съседна
на нас държава.
I. Коя е реката?
А. Искър

Б. Струма

В. Камчия

II. Кой е най-високият връх на планината Витоша?
А. връх Ботев
Б. Черни връх
В. връх Вихрен
III. В коя съседна държава продължава да тече реката?
А. Румъния
Б. Гърция
В. Северна Македония
7. Свържи изображенията с имената.

Васил Левски Паисий Хилендарски Цар Симеон Христо Ботев
8. За кое топче се отнася информацията? Огради го.
– Няма магнитни свойства.
– Не потъва във водата.
– Не е добър проводник
на топлина.

стъклено желязно пластмасово

9. Избери една от изброените думи, за да обясниш какво
става с водата. Допиши я.
(топи се, замръзва, кипи, втечнява се)
А. Огледалото в банята се покрива с малки капчици вода.
________________________.
Б. В студен ден на повърхността на локвите се появява лед.
________________________.
В. Бучка лед, поставена в чаша с вода, става все по-малка.
________________________.
Г. Върху котлон е поставена тенджера с вода, която образува
мехурчетата към повърхността на водата.
________________________.
10. Коя граница ни свързва САМО с държава от
Европейския съюз? Запиши я.
А. южната

Б. северната

В. западната

Държавата е _____________ .
11. Кое дете пресича безопасно? Отбележи със знак V.

