
Работен лист 

Име………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.На кой от изброени редове има само нежива природа? 

а) вода, скали, риби 

б) животни, растения, въздух 

в) вода, въздух, слънце 

 

2. На кой ред са изброени само дървета? 

а) липа, бреза, бор 

б) шипка, ела, роза 

в) ела, кокиче, малина 

 

3. Как се наричат тревистите растения, които хората отглеждат за храна? 

а) билки 

б) зеленчуци 

в) овощни  

 

4. Според какво определяме растенията като тревисти, храсти и дървета? 

а) според листата 

б) според стъблата 

в) според корените 

 

5.На кой ред са изброени само иглолистни дървета? 

А) бор, липа, дъб  б) бреза, ела, смърч  в) ела, бор, смърч 

 

6. На кой ред са изброени само билки? 

а) домати, моркови, краставици 

б) круши, череши, ябълки 

в) лайка, шипка, мента 

 

7.За кой сезон се отнася описанието? 

„ Често вали дъжд. Денят намалява. Листата на дърветата падат. „ 

а) зима  б) есен  в) пролет  г) лято 

 

8. Какво не можем да видим през зимата? 

а) дете да се пързаля с шейна 

б) снежен човек 

в) щъркел да лети над къщите 

 

9.  На кой ред са  изброени само  диви животни? 

а) лисица, лебед, котка 

б) вълк, мечка, врана 

в) петел, крава, кон 

 

 



10. Каква е професията на хората, които се грижат за горите? 

а) земеделци 

б) фермери 

в) лесничеи 

 

11. През кой сезон денят е най - къс и слънцето грее най - слабо? 

а) пролет б) лято  в) есен  г)зима 

 

12. Кой е първият месец от годината, който има 30 дни? 

а) януари в) февруари  в)март  г)април 

 

13. Кое изречение е вярно? 

а) При земетресение тичаме по стълбите. 

б) При пожар размахваме дреха, за да изгасим огъня. 

в) При наводнение се качваме на по-високо място. 

 

14. Кое от изброените може да е и природно бедствие, и инцидент? 

а) земетресение  в) пожар  в) наводнение 

 

15. Коя дейност на хората не е опасна за природата? 

а) каране на автомобили 

б) използване на найлонови торбички 

в) засаждане на дървета  

 

16. От какво се състои човешкото тяло? 

а) глава, ръце, крака 

б) торс, ръце, крака 

в) глава, торс, крайници 

 

17. Кое изречение е част от химна ? 

а) Тих бял Дунав се вълнува……. 

б) Високи сини планини…… 

в) Мила Родино, ти си земен рай….. 

 

18.Кога отбелязваме деня на будителите? 

а) 24 май б) 3 март в) 1 ноември  г) 1 май 

 

19. Кое историческо събитие е свързано с паметника Шипка? 

а) създаването на българската държава 

б) освобождението на България от османска власт 

в) създаването на славянската азбука                  

 

20. Къде пресичането може да е опасно? 

а) на светофара 

б) през подлеза 

в) където ни е удобно       

 

 



 

 

 

 

 


