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ИЗХОДНО НИВО

Име _____________________________________________________________________ 1. група

1. Как се нарича всяка от формите на земната повърхност? 
Една от седемте големи територии от сушата на Земята: _________________________
Вдлъбната форма на повърхнината, в която тече река: ___________________________
Пониско място в планината, удобно за прокарване на път: _______________________

(3 т.)

2. Попълни пропуснатите думи.
България е разположена в югоизточната част на континента ___________________ и в източна

та част на ___________________полуостров. Намира се на важен ___________________. Като член 
на Европейския съюз България се стреми към _________________, ________________________ и 
подобър ________________________ на всички граждани.

(6 т.)

3. Как са разположени изброените природни обекти в посока от север на юг?  
Напиши имената им последователно. 

Горнотракийска низина, Дунавска равнина, Родопи, Средна гора
1. _______________________________________ 2._________________________________
3._______________________________________ 4._________________________________

(4 т.)

4. Кои обекти и дейности на човека за коя природна област се отнасят?  
Напиши съответните номера.

Старопланинска област: ______________________
Преходна област: ____________________________
Черноморско крайбрежие: ____________________

1. Обширни плодородни земи
2. Белоградчишки скали
3. Риболов
4. Отглеждане на маслодайна роза
5. Велико Търново
6. Софийско поле
7. Добив на сол
8. Отглеждане на ориз и памук
9. Искърски пролом           
10. Пясъчни плажове (10 т.)

5. Отговори на въпросите, като оградиш буквата пред верния отговор.
● Коя трудова дейност е развита  ● Кой град заема второ място по
в Преходната област? брой на населението в България?
А) производство на електроенергия  А) Варна
Б) добив на каолин  Б) Плевен
В) риболов В) Пловдив

● В кой резерват се среща растението  ● По време на кое природно бедствие тряб
венерина пантофка?  ва да затвориш вратите и прозорците?
А) „Стенèто“  А) буря
Б) „Червената стена“ Б) пожар
В) „Силкосия“ В) земетресение
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(4 т.)
6. Кои събития са станали на посочените дати?
3 март 1878 г.:___________________________________________________
16 април 1879 г.:_________________________________________________ (2 т.)

7. Напиши три права на гражданите, които конституцията на Княжество България  
осигурява.

___________________________________________________________________ (3 т.)

8. Попълни пропуснатите думи. 
На 22 _________________ 1908 г. в град _________________ е обявена _____________________ 

на България.
На 6 ________________ 1885 г. в град _________________ е обявено _______________________ 

на България. (6 т.)

9. Номерирай владетелите в реда, в който са управлявали.
 цар Фердинанд Първи  княз Александър Първи  цар Борис Трети  (1 т.)

10. За коя война се говори в текста? Напиши. 
 Сръбските и гръцките политици се съюзяват срещу България, за да си поделят Македония. 

Подкрепя ги и Румъния. Цар Фердинанд заповядва на българската войска да изтласка бившите 
съюзници. България остава сама и губи войната. 

___________________________________________________________________ (1 т.)

11. Огради Да, ако твърдението е вярно, или Не, ако е грешно.
Между двете световни войни Търновската конституция е спазвана. Да Не
През Втората световна война България спасява своите граждани евреи. Да Не
На 9 септември 1944 г. властта е завзета от комунистическата партия. Да Не
Комунистическото управление запазва демокрацията. Да Не 

(4 т.)

12. Какви промени настъпват след 1989 г.? Отбележи верните отговори със знак ü.
  На 12 юли 1991 г. е приета конституцията на Република България. 
  Започва преход към демократично управление на държавата. 
  Централни органи на властта са общинските съвети и кметовете.
  Държавният глава на Република България е президент. (4 т.)

13. Отговори на въпросите, като оградиш буквата пред верния отговор.
● През първата половина  ● България е приета за член
на 20. век навлизат: на Европейския съюз на:
А) автомобилите  А) 1 януари 2017 г.
Б) компютрите Б) 1 януари 2007 г.
В) мобилните телефони В) 10 януари 2007 г.

● За „баща“ на компютъра е признат: ● София е избрана за столица:
А) Асен Йорданов А) след Освобождението
Б) Иван Ночев  Б) преди Освобождението
В) Джон Атанасов  В) по време на комунистическото управление

(4 т.)

8. Книга за учителя по човекът и обществото за 4. клас – М. Босева и др.
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ИЗХОДНО НИВО

Име _____________________________________________________________________ 2. група

1. Как се нарича всяка от формите на земната повърхност? 
Част от сушата, заобиколена от три страни с вода: ______________________________
Река, която се влива в поголяма от нея река: ______________________________
Ивица суша покрай морския или речния бряг: ______________________________ 

(3 т.)

2. Попълни пропуснатите думи.
България е разположена в ____________________ част на Европа и в ___________________част 

на Балканския полуостров. Тя се намира на ________________________ кръстопът. Като член на Ев
ропейския съюз България се стреми към ________________________, ________________________и 
подобър ________________________ на всички граждани.

(6 т.)

3. Как са разположени изброените природни обекти в посока от север на юг?  
Напиши имената им последователно. 

Задбалкански котловини, Дунавска равнина, Рила, Стара планина
1. ______________________________________ 2. _________________________________
3. ______________________________________ 4. _________________________________

                          (4 т.)

4. Кои обекти и дейности на човека за коя природна област се отнасят?  
Напиши съответните номера.

Дунавска равнина: __________________________
РилоРодопска област: _______________________
Черноморско крайбрежие: ____________________

(10 т.)

5. Отговори на въпросите, като оградиш буквата пред верния отговор.
● Коя трудова дейност е развита  ● Кой e третият по големина
в Старопланинската област? град у нас?
А) риболов А) Пловдив
Б) дърводобив  Б) Русе
В) отглеждане на лозя В) Варна

● В кой резерват се среща ● При кое природно бедствие трябва да заемеш
растението лавровишня?  найбезопасното място в сградата?
А) „Силкосия“ А) буря
Б) „Червената стена“ Б) пожар
В) „Стенèто“ В) земетресение

(4 т.)

1. Плодородни почви
2. Извори на много реки
3. Гъсти гори 
4. Пасища и ливади
5. Добив на гипс и каолин
6. Много минерални извори
7. Бургас
8. Добруджа
9. Пясъчни плажове
10. Атомна електроцентрала в Козлодуй
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6. Кои събития са станали на посочените дати?
16 април 1879 г.: ________________________________________________________
3 март 1878 г.: __________________________________________________________  (2 т.)

7. Напиши три задължения на гражданите според конституцията на Княжество България.
________________________________________________________________________

(3 т.)

8. Попълни пропуснатите думи. 
На 6 ________________ 1885 г. в град _________________ е обявено _______________________ 

на България. 
На 22 _________________ 1908 г. в град _________________ е обявена _____________________ 

на България.
(6 т.)

9. Номерирай владетелите в реда, в който са управлявали.
 цар Фердинанд Първи  цар Борис Трети  княз Александър Първи (1 т.)

10. За коя война се говори в текста? Напиши. 
 През 1912 г. е създаден Балканският съюз срещу Османската империя. На 5 октомври българ

ската армия започва настъпление в Тракия. Превземането на Одринската крепост решава изхода на 
войната. Османската империя подписва мирен договор.

 _____________________________________________________ (1 т.)

11. Огради Да, ако твърдението е вярно, или Не, ако е грешно.
България спасява своите граждани евреи през Втората световна война. Да Не
Търновската конституция е спазвана между двете световни войни. Да Не
Комунистическата партия завзема властта на 9 септември 1944 г. Да Не
Комунистическото управление нарушава демокрацията. Да Не (4 т.)

12. Какви промени настъпват след 1989 г.? Отбележи верните отговори със знак ü.
 Конституцията на Република България е приета на 12 юни 1991 г. 
 Управлението на държавата е демократично.
 Местни органи на властта са Народното събрание и Министерският съвет.
 Държавен глава на републиката е президентът. (4 т.)

13. Отговори на въпросите, като оградиш буквата пред верния отговор.
● През първата половина  ● България е приета за член
на 20. век навлизат: на Европейския съюз на:
А) автомобилите  А) 1 януари 2017 г.
Б) компютрите Б) 1 януари 2007 г.
В) мобилните телефони В) 10 януари 2007 г.

● За „баща“ на компютъра е признат: ● София е избрана за столица:
А) Асен Йорданов А) след Освобождението
Б) Иван Ночев  Б) преди Освобождението
В) Джон Атанасов  В) по време на комунистическото управление

(4 т.)



ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 




