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ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА IV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 

учебна 2012 / 2013 година 

Прочети внимателно всеки въпрос и отговор , като оградиш с кръгче само правилния отговор 

1. Коя държавна институция създава и 

приема законите в Р България? 

А) Президентството 

Б) Народното събрание 

В) Министерският съвет 

 

2. Кой от посочените ръководители е 

представител на местната изпълнителна 

власт у нас? 

А) министър 

Б) кмет 

В) директор 

 

3. Коя дейност на хората се свързва само 

с черноморското ни крайбрежие? 

А) туризъм 

Б) отглеждане на плодове и зеленчуци 

В) добив на морска сол 

 

4. Кои замърсители на водите и 

крайбрежието на Черно море са най-

вредни за природата? 

А) нефтопродуктите, изхвърлени в морето 

Б) непотребните вещества от морските 

животни 

В) битовите отпадъци от плажовете 

 

5. Кое е вярното твърдение? 

А) Изсичането на горите застрашава 

природата на България. 

Б) Горските пожари в планините 

подпомагат обновяването на горите. 

В) Залесяването от човека има вредни 

последици за природата. 

6. Кои са най-древните обитатели на 

днешните земи на България? 

А) славяни и прабългари  

Б) траки и елини 

В) римляни и славяни 

 

7. Разпространението на славянската 

писменост у нас е дело на:  

А) Кирил и Методий 

Б) учениците на Кирил и Методий 

В) Константинополският патриарх 

 

8. Васил Левски създава:   

А) тайни комитети на вътрешна 

революционна организация в България 

Б) чета, с която превзема кораба 

„Радецки” и слиза на българския бряг 

В) самостоятелната Българска Екзархия 

 

9. Коя е най-важната последица от 

Априлското въстание 1876 г.? 

А) Разклатена е военната мощ на 

Османската империя. 

Б) Българският народ е обезсърчен от 

жестокото потушаване на въстанието. 

В) Жестокото потушаване на 

въстанието получава международен 

отзвук и неодобрение.  

 

 

 

 

 



10. Защо покръстването на българите от 

княз Борис I е сред най-значимите 

събития в нашата история? 

А) По нашите земи чрез богослужението 

навлиза гръцкият език. 

Б) Подпомага обединяването между 

българи и славяни и създаването на единна 

народност.  

В) Предизвиква масови празненства по 

българските земи, тъй като народът тайно 

изповядал християнството. 

 

11. С коя от държавите България НЕ 

граничи на юг? 

А) Турция 

Б) Румъния 

В) Гърция 

 

12. Кръстопътно местоположение на 

България означава, че: 

а ) територията на България има форма на 

кръстовище  

б)  по пътищата на България има много 

кръстовища  

в)  на територията на България се пресичат 

важни международни пътища 

 

13. Какво представлява природното 

образувание речна долина? 

А) вдлъбната продълговата форма на 

повърхнината, в която тече река 

Б) изпъкнала форма на повърхнината, 

образувана под действие на подводни реки  

В) равна форма на повърхнината, 

образувана под действие на речната вода 

 

14. Горнотракийската низина е: 

А) по-хълмиста от Дунавската равнина  

Б) по-равна от Дунавската равнина  

В) по-голяма по площ от Дунавската 

равнина 

 

15. Кой е най-големият град по 

българското черноморско крайбрежие? 

А) Русе  

Б) Варна 

В) Бургас 

16. Кой е създателят на „Рибния 

буквар”? 

А) Васил Априлов 

Б) Петър Берон 

В) Любен Каравелов 

 
 

17. Попълни вярно празните места в 

текста като използваш географската 

карта на България. 

Река Осъм извира от Стара планина и се 

влива в ....................................................... 
 

18. Допиши пропуснатото в текста 

историческо събитие. 

 

На 6 септември 1885 година в град 

Пловдив е обявено 

.....................................................................

.....................................................................  

 

19. Попълни липсващите понятия 

като използваш две от предложените 

три словосъчетания.  

 

 Днес различните……………………… 

......................................................, които 

живеят в България – българи, турци, 

роми, арменци, евреи и др. могат 

свободно да изповядат своята религия и 

да спазват своите традиции. Всички те 

са.................................................................. 

и имат равни права пред законите. 

 

Словосъчетания: български граждани, 

етнически общности, българско 

съзнание 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 

 

 

 

№ Критерии за оценка на задачите с избираем отговор 

– от №1 до №16  

Брой точки за 

правилен отговор 

1. За правилен отговор  1 т. 

2. За неправилно посочен отговор  0 т. 

 

 

№ Критерии за оценка на задачите със свободен 

отговор (за допълване - №17, №18) 

Брой точки за 

правилен отговор 

1. За вярно допълнена задача 1 т. 

2. За неточно допълнение на задачата 0 т. 

3. За нерешена задача  0 т. 

 

 

№ Критерии за оценка на задача №19 Брой точки за 

правилен отговор 

1. За правилно решение  2 т. 

2. За частично вярно допълнение 1 т. 

3. За нерешена задача или невярно допълнен текст 0 т. 

 

 

 


