
IV клас  

Човекът и природата 
 

1. Попълнете пропуснатото: 

Водата кипи при температура ………………… и замръзва при 

температура…………………………….. 

Водата има три 

състояния:…………………………………………………………………………………….  

 

2. Какви видове движения извършват телата? 

…………………………………………………………………………………………………

………………... 

…………………………………………………………………………………………………

………………... 

 

3.   Попълнете изреченията с думите:  звезда, спътник или планета 

Земята е 

…………………………………………………………………………………………………

……... 

Слънцето 

е…………………………………………………………………………………………………

…... 

Луната 

е…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

4. Колко движения извършва Земята и за какво време? 

а) 

около……………………………………………………………………………………………

……………. 

б) 
около……………………………………………………………………………………………

…………….  

 

5. Избройте жизнените процеси, които извършват живите организми при своето 

развитие: 

1………………………………………………………… 

2……………………………………………………….... 

3. ……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

 

6. Как растенията произвеждат храната си? 

а) Корените засмукват от почвата………………………………… и 

………………………………………. 

б) Водата се издига по ………………………... на растенията и 

достига…………………………………... 

в) Въглеродният диоксид от въздуха влиза в местата през малки отвори, 

наречени……………………...   



г) Хлорофилът използва ……………………………………………………, за да превърне 

водата и  

    въглеродния диоксид в 

………………………………………………………………….............................. 

д) При производството на храна се 

отделя…………………………………………………………………... 

 

7. Разкажи за жизнения цикъл на кокошката и мишката: 

а) кокошка 

…………………………………………………………………………………………………

….  

…………………………………………………………………………………………………

………………...………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

б) 

мишка…………………………………………………………………………………………

……………. 

…………………………………………………………………………………………………

……………….. 

…………………………………………………………………………………………………

……………….. 

…………………………………………………………………………………………………

……………….. 

…………………………………………………………………………………………………

……………….. 

…………………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

             

8. При триене на двете длани една в друга енергията на движение се превръща в:           
a) запасена енергия;  б) електрическа енергия;  в) топлинна енергия. 

 

9. Смяната на деня и нощта се дължи на:           
a) въртенето на Земята около оста й;    

б) движението на Земята около Слънцето;    

в) обиколката на Луната около Земята. 

 

10. Високосната година има:           

a) 356 дни и 6 часа   б) 366 дни;    в) 365 дни. 

 

11. Коя планета има твърда скалиста повърхност?    

          

a) Юпитер.   б) Венера.    в) Уран. 

 



12. Луната е:           
a) изкуствен спътник на Земята;    

б) естествен спътник на Земята;    

в) звездата Зорница и Вечерница. 

 

13. Жизнени процеси има при:     
       

 а ) живите организми;   б) неживите тела;   в) живите организми и 

неживите тела; 

 

14. Кой от изброените предмети НЕ се привлича от магнит? 

         

   

a) кабърче;   б) кибритена клечка;   в) метален кламер. 

 

15. В чаша с гореща вода ще се нагрее лъжичка, направена от:           
a) пластмаса;   б) дърво;    в) метал. 

 

16. В съд с вода са потопени тела, съставени от различни вещества. Ще плават на 

повърхността:    
        

a) коркова тапа и камъче;  

б) метален ключ и стъклено топче;  

в) парче дърво и бучка лед. 

 

17. При нагряване на водата наблюдаваме процесите:    
        

a) изпаряване и втечняване;  

б) топене и изпаряване;   

в) втечняване и замръзване. 

 

18. Полезни изкопаеми са:          
  

a) природните горива и рудите;    

б) природните горива и пластмасите;    

в) боите и лекарствата. 

19. Кое от твърденията за силите е вярно?  

          

a) Имат маса и обем. 

б) Имат големина и посока.   

в) Имат дължина. 

 

20.  Каква сила влияе на ябълка, падаща от дърво? 

 

a) Силата на земното притегляне.  

б) Силата на триене.  

           в) Магнитната сила       


