
 
 

 

КАКВО НАУЧИХ ПО ЧОВЕКЪТ И 

ОБЩЕСТВОТО В 3. КЛАС 

(САМОПРОВЕРКА)  
 

1.  Допълни пропуснатото в текста. 
 

Нашата родина е ________________ . Нейна столица е град ___________ . 
 

На изток от страната ни е ____________ море, а на север – река ___________. 
 

Родината ни е част от обединена ___________________ . 
 

2. Открий грешките в изреченията и ги препиши правилно.  
•  Гражданин е човек, който принадлежи към дадена държава, има всички права   

според нейните закони, но не е длъжен да ги спазва.  
___________________________________________________________________  
• Решенията в Европейския съюз се вземат в българския парламент.  
___________________________________________________________________  
• Гражданите от Европейския съюз не могат да избират в коя държава 

от общността да живеят, работят и учат.  
__________________________________________________________________ 

 

3. Запиши на картата основните посоки.  
Оцвети с правилния цвят най-обширната  
от равнинните земи в България. 

 

4.  Посочи държавните символи. 
 

А) знаме, азбука, химн  
Б) знаме, герб, роза  
В) знаме, герб, химн 

 

5.  Отговори с ДА или НЕ вярно ли е, че: 

ДА НЕ • Река,  море и езеро са естествени водни басейни.   

• Ниска  земна форма, оградена най-често с планини, 
ДА НЕ  се нарича поле. 

   

• Най-ниските и равни форми на земната повърхност 
ДА НЕ  

са низините и равнините.    

•  Най-дългата планина в България е Рила. ДА НЕ   
Запиши вярно сгрешеното изречение. 

___________________________________________________________________ 



 
 
 

 

6.  Кое правило за поведение сред природата е сгрешено? 
 

А) Не чупи клоните на дърветата!  

Б) Оставяй отпадъците си на поляната!  

В) Не бери букети от горски цветя!  

Г) Пази гората от пожар! 
 

7.  Напиши названията на световноизвестни: 
 

•  тракийска гробница ___________________________________; 
 

•  тракийско съкровище _________________________________. 
 

8. Допълни пропуснатото в текста.   

Хан _______________ основал българската държава на река Дунав 
 

през ______ година. За първа столица било обявено славянското селище 
 

_________________ . Хан Крум въвел първите _____________________ през 
 

______ век, а хан _________________ се прочул с прозвището Строителя. 

 

9. Кой владетел покръстил българите? 

А) цар Симеон Велики Б) княз Борис 

Първи В) хан Омуртаг  
 
 

10. Времето на управление на кой владетел е наречено „Златен век“? 

А) княз Борис Първи В) цар Иван Асен Втори В) цар Симеон 

Велики 
 
 
11. Разпредели имената в таблицата: Аспарух, Климент, Патриарх Евти-мий, 

Калоян, Симеон, Наум, Иван Асен Втори.   

Владетели на България Български книжовници 
  

  

  



 
 
 
 

 

12. Напиши за кой народен будител е текстът.       

               
       Той написал „История славянобългарска“. В       

___________________      нея припомнил славното минало на българската            

___________________      държава и призовал българите да се гордеят с  

       произхода си.       
 
 

13. Допълни изреченията.  
През 19. век под влияние на Европа в живота на българите навлезли 

редица новости: _____________________________________________ . 

Били открити първите ___________________ училища на роден език. 

Основател на Габровското училище бил _________________________ . 
 
14. Напиши имената на бореца за свобода, който:  

• основал мрежа от тайни комитети за въстание _________________________; 
 

• ръководил Хвърковатата чета ______________________________________; 
 

• загинал като войвода на чета във Врачанския Балкан ___________________. 
 

15. Довърши изречението. 
Основният закон, според който се управлява държавата, се нарича  
____________________________ . 

 
16. Свържи така, че да е вярно: 

 

24 май                                                Национален празник  

 

Никулден                                             Официален празник 

 

3 март                                                  Битов празник                                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
  



Задача  
Отговори 

№ 
 

  
  

1 
Нашата родина е България . Нейна столица е град София . На изток от страната ни е Черно море, а на 

север – река Дунав. Родината ни е част от обединена Европа .  

  

 Гражданин е човек, който принадлежи към дадена държава, има всички права 

 според нейните закони и е длъжен да ги спазва. 

2 Решенията в Европейския съюз се вземат в европейския парламент. 

 Гражданите от Европейския съюз могат да избират в коя държава от 

 общността да живеят, работят и учат. 
   

3   

   

4 В)  
   

  Да 

  Да 

5  Да 

  Не 

 Най-дългата планина в България е Стара планина. 
   

6 Б)  
  

7 Свободен отговор. 
  

 Хан Аспарух основал българската държава на река Дунав през 681 година. За първа столица било обявено 

8 славянското селище Плиска. Хан Крум въвел първите закони през 8. век, а хан Омуртаг се прочул с 

 прозвището Строителя. 
   

9 Б)  
   

10 В)  
  

11 
Владетели – Аспарух, Калоян, Симеон, Иван Асен Втори 

Книжовници – Климент, Патриарх Евтимий, Наум  

  

12 Паисий Хилендарски 
    



 През 19. век под влияние на Европа в живота на българите навлезли 

 редица новости: градовете променили облика си, появили се нови професии, били създадени читалища 

13 с библиотеки. 
 Били открити първите светски училища на роден език. 
 Основател на Габровското училище бил Васил Априлов. 
  

 основал мрежа от тайни комитети за въстание – Васил Левски; 

14 ръководил Хвърковатата чета – Георги Бенковски; 

 загинал като войвода на чета във Врачанския Балкан – Христо Ботев. 
  

15 конституция 
  

 Национален празник – 3 март 

16 Официален празник – 24 май 

 Битов празник – Никулден 
   


