
 

 

 

  

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

  (наименование на училището)  

 

      ______________________________________________________________________________________  

                                             Име, презиме, фамилия                                         Клас          №              Дата  

  

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС  

 

  

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

свободните отговори напиши на празното място.  

  

  

  

1. В коя част на континента Европа е 

разположена България? а) в югоизточната  

б) в източната  

в) в югозападната  

  

2. Довърши изречението.  

На запад България граничи с ……………….......  

……………………….  

  

3. Открий и запиши природната област.  

Заема по-голямата част от Северна България. 

На изток достига до Черноморското 

крайбрежие, а на юг – до Старопланинската 

област. Сред плодородните равни земи се 

издигат възвишения и речни долини.  

Природната област е ……………………………   

4. В коя природна област основни трудови 

дейности са: корабоплаване, добиване на 

морска сол и туризъм?  а) Рило-Родопска 

област  

б) Преходна област  

в) Черноморско крайбрежие  

  

I   група   



 

 

 

5. В коя природна област се намират най-

обширните иглолистни гори? а) 

Старопланинска област  

б) Рило-Родопска област  

в) Дунавската равнина  

  

  

6. От коя цивилизация са най-ранните 

следи по нашите земи? а) тракийска  

б) древногръцка  

в) славянска  

  
7. Запиши кой български владетел:  

а) основава България на река Дунав – ………...  

б) сключва тридесетгодишен мир с Византия и 

осъществява голямо строителство ……………..  

в) защитава държавната независимост на Бъл- 

гария от Византия, управлява в столицата  

Охрид – …………………………   

8. Огради НЕВЯРНОТО.  

Българското царство през XII – XIV век:    

а) се възобновява след въстание начело с 

болярите Асен и Петър  

б) е със столица Велики Преслав  

в) става европейска сила при цар Калоян  

  
9. Кое твърдение НЕ е вярно?  

а) Османските турци завладели България през 

1396 г.  

б) По време на османската власт българите 

съхранили своя език, вяра и обичаи.  

в) В Османската империя българите имали 

право да участват в армията и управлението.   

  
  

10. Напиши името на будителя и неговото  11. Напиши с кое събитие е свързана датата дело.   3 

март 1878 г.    

………………………………………………….  

………………………………………………….  

………………………………………………….  

………………………………………………….  

…

…

…

…

……………………………………….  

                                    

…………………………………………………                        

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

На 6 септември 1885 г. българите обявили ….    

……………………………………………….  

На 22 септември 1908 г. княз Фердинанд I 

обявява България за независимо ……………….   

и приема титлата …………… .  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

12. Довърши изреченията.  

Първият княз на свободна България е ……….  



 

 

 

                               

  

всички граждани. Народното събрание се 

избира от всички граждани за срок от 4 години. То приема законите 

и одобрява Министерския съвет. Държавният глава – президентът, се 

избира от гражданите за срок  

                               от 5 години.   

…………………………………………………    

…………………………………………………  

…………………………………………………   

Управлението е ………………………………  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                         Брой точки: ............  

                                                                                                                                  

Проверил: .................  

                                                         Оценка: .................................                                            

(подпис)    

                                                                                                                                      

Родител: .................                                                                             

Уважаеми родители,                                                                                    

Табличката ще Ви ориентира за мястото на Вашето дете в момента.     

Оценка  6  5  4  3  2  

Брой уч-ци            

  

  РЕЦЕНЗИЯ:  

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

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

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

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

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

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

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

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

  (наименование на училището)  

 

      ______________________________________________________________________________________  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

  

13. Какво управление описва текстът?  

Конституцията осигурява равни права за  

Скала за оценяване:  

  

19 - 20 т. – Отличен   

16 - 18 т. – Мн. добър  

10 - 15 т. – Добър   

 5  -  9 т. – Среден  

 0  -  4 т. – Слаб                



 

 

 

                                             Име, презиме, фамилия                                         Клас          №              Дата  

  

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС  

/изходно ниво/  

  

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

свободните отговори напиши на празното място.  

  

1. В коя част на Балканския полуостров е 

разположена България? а) в югоизточната  

б) в източната  

в) в южната  

  

2. Довърши изречението.  

На юг България граничи с 

……………………...  

…………………………  

  

3. Открий и запиши природната област. 

Областта включва най-топлите полета и най-

високите планини. На север граничи с 

Преходната област. От планините извират 

най-големите реки, има много планински 

езера и минерални извори.  

Природната област е 

……………………………   

4. В коя природна област основни трудови 

дейности са: земеделие, животновъдство, 

добиване и преработване на полезни 

изкопаеми, корабоплаване, риболов?  а) 

Рило-Родопска област  

б) Дунавска равнина  

в) Преходна област  

  

5. В коя природна област се намират най-

обширните широколистни гори? а) 

Старопланинска област  

б) Рило-Родопска област  

в) Дунавската равнина  

6. Коя от древните цивилизации, населявала 

нашите земи, е основала селища на 

Черноморското крайбрежие? а) тракийска  

б) древногръцка  

в) славянска  

  

7. Запиши, за кой български владетел се 

отнася твърдението:  

II   група   



 

 

 

а) разширява територията на България и въвежда 

първите писани закони – ………...…... б) приема 

християнството и учениците на  

Кирил и Методий – ………………………….…..  

в) изгражда новата столица Преслав и  

управлението му е известно като Златен век на 

българската култура – …………………………  

  

8. Огради НЕВЯРНОТО.  

Българското царство през XII – XIV век:    

а) става най-могъщата държава в Югоизточна  

Европа  

б) е със столица Велики Преслав  

в) е във време на 

разцвет на 

православната 

култура  

  

9. Кое 

твърдение НЕ е 

вярно?  

а) Защитата на 

Търново от османските турци е ръководена от 

Иван Шишман през 1393 г.  

б) По време на османската власт манастирите 

останали духовна опора на българите и 

хранилища на книжнината.  

в) В Османската империя българите били 

неравноправно население.   

10. Напиши името на революционера и 

неговото дело  

                              

…………………………………………………   

…………………………………………………  

…………………………………………………  

                               

…………………………………………………  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

                              

…………………………………………………   

…………………………………………………  

…………………………………………………  

  

  

  

  

  

  

  

11. Напиши с кое събитие е свързана датата 6 

септември 1885 г.    

………………………………………………….  

………………………………………………….  

…………………………………………………. 

………………………………………………….  

  
12. Довърши изреченията.  

Александър Батенберг е първият …………...  в 

свободна България.  

На 16 април 1879 г. в Търново народните пред- 

ставители приели ………………………………  

На 22 септември България станала ……………, а 

княз Фердинанд I приел титлата …………… .  

  
13. Какво управление описва текстът?  

Гражданите са лишени от основни права: да 

изразяват мнението си, да изповядват свободно 

религията си, не могат свободно да избират 

управляващите и да напускат страната. 

Потисната е свободата на творчеството на 

писатели, музиканти, художници, учени.   

Управлението е ………………………………  

  

  

Скала за оценяване:  

  

19 - 20 т. – Отличен   

16 - 18 т. – Мн. добър  

10 - 15 т. – Добър   

 5  -  9 т. – Среден  

 0  -  4 т. – Слаб                



 

 

 

                                                         Брой точки: ............  

                                                                                                                                  Проверил: .................  

                                                         Оценка: .................................                                            (подпис)    

                                                                                                                                      Родител: .................                                                                             

Уважаеми родители,                                                                                   Табличката ще Ви ориентира за 

мястото на Вашето дете в момента.     

Оценка  6  5  4  3  2  

Брой уч-ци            

  

  

  РЕЦЕНЗИЯ:  

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

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

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

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

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

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

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

  

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО  ЗА IV КЛАС  

  

(Изходно ниво)  

  

  

Ключ с верните отговори  

  

                               I група                                                                                    II група    



 

 

 

 

Въпрос 

№  

Верен отговор  Брой 

точки  

1.  а  1  

2.  Сърбия и Македония  1  

3.  Дунавска равнина  1  

4.  в  1  

5.  б  1  

6.  а  1  

7.  хан Аспарух,  

хан Омуртаг, 

цар Самуил  

  

3  

8.  б  1  

9.  в  1  

10.  Паисий Хилендарски 

написва „История  

славянобългарска”;  

Васил Априлов открива 

в  

Габрово първото 

светско училище; д-р 

Петър Берон създава 

първия буквар  

  

3  

11.  Освобождението на  

България;   

В Сан Стефано се 

сключва договор за край 

на Руско-турската 

освободителна война  

1  

12.  Александър I;  

Съединението на 

Княжество България с  

Източна Румелия; 

царство, цар  

4  

13.  демократично  1  
 

 

Въпрос 

№  

Верен отговор  Брой 

точки  

1.  б  1  

2.  Гърция и Турция  1  

3.  Рило-Родопската област  1  

4.  б  1  

5.  а  1  

6.  б  1  

7.  хан Крум,   

княз Борис I,  цар 

Симеон  

  

3  

8.  б  1  

9.  а  1  

10.  Георги Раковски 

създава план за  

освобождението на 

България;   

Любен Каравелов 

създава революционен 

комитет в Румъния;  

Васил Левски създава 

тайни революционни 

комитети в България  

  

3  

11.  Съединението на 

Княжество България с 

Източна Румелия  

1  

12.  княз, конституцията, 

царство, цар  

4  

13.  тоталитарно  1  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

КРИТЕРИИ И ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

  

  

№ 

зад.  

  Критерии за оценяване  

  

Макс. брой 

точки  

1  Определя географското положение на България в Европа и на 

Балканския полуостров.  

1  

2  Назовава съседни страни.  1  

3  Описва и сравнява местоположението на географските области.  1  

4  Описва и сравнява трудовата дейност на хората в географските 

области.  

1  

5  Описва и сравнява природните особености на географските 

области.  

1  

6  Дава примери за взаимодействие между древните цивилизации. 

Разбира културното наследство като национално богатство.  

1  

7  Подрежда във времето събития и личности.  3  

8  Определя значението на Българската държава в историята на 

Европейския югоизток. Подрежда във времето събития и 

личности.  

1  

9  Разбира взаимодействието между различни култури.  1  

10  Различава ярки личности на духовното и политическото 

възраждане по дадени показатели.  

3  

11  Разпознава важни събития по даден показател.  1  

12  Описва държавното устройство и промените в него.  4  

13  Различава  демократични  от  недемократични 

 действия  в обществото.  

1  

Общ брой точки:  20  

  


