
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО - IV КЛАС 

 

1. Допълни пропуснатото в текста. 

 България се намира в ___________________ част на континента ___________________ и в 

___________________ на Балканския полуостров. Това я определя като балканска и 

___________________ държава. Балканският полуостров е най-прекият път от континента 

Европа към континентите ___________________ и ___________________ . През територията на 

България минават важни международни ___________________ . 

2. В коя природна област се намира най-голямата низина на България? 

 А) Преходната област 

 Б) Рило-Родопската област 

 В) Дунавската равнина 

3.Коя река протича през Дунавската равнина и напоява земите е?  

А) Искър 

 Б) Марица  

В) Струма 

4.Запиши за коя природна област се отнася текстът: 

Тя е мозайка от низини, полета и планини. В нея се намират двата най-големи български 

градове. Река Марица напоява плодородните земи в областта.- ……………………………………… 

5. С какво Черноморското крайбрежие привлича хората за отдих и почивка?  

А) скалисти върхове  

Б) пясъчни плажове  

В) сенчести гори 

6. Какво се отглежда в СанданскоПетричкото поле?  

А) маслодайна роза 

 Б) ранни зеленчуци и плодове 

 В) ориз 

7.Кое от твърденията за местоположението на големи български градове е ВЯРНО? 

 А) Град Бургас е дунавско пристанище.  



Б) Град Пловдив е разположен на река Тунджа. 

 В) Град Плевен е разположен в Северна България. 

8. Номерирай политиците според реда на тяхното управление. 

А) княз Фердинанд цар  

Б)Борис Трети княз  

В)Александър I 

9. Кой приема законите в Република България? 

 А) Президентът  

Б) Народното събрание  

В) Министерският съвет 

10.Кое историческо събитие се е случило през XXI век?  

А) Обявяване на Независимостта на България  

Б) Втората световна война 

 В) Приемането на България в Европейския съюз 

11. Кой е първият демократично избран президент на Република България? 

 А) Румен Радев  

Б) Желю Желев  

В) Георги Първанов 

12.В текста са допуснати две грешки. Подчертай ги . 

София е разположена в Източна България. Тя е сред най-старите градове в Европа. След 

Освобождението София е избрана за столица. Девизът на София е „Расте и хубавее“ 

13. Допълни пропуснатото в текста. 

 България е парламентарна __________________ . Най-важният закон в държавата ни е 

__________________ . Според нея всички български граждани имат __________________ права 

и __________________ . Република България е част от __________________ съюз. 

14. Подчертай  ВЯРНОТО твърдение. 

 А)На герба на Република България е написан девизът „Расте, но не старее“. 

 Б)Държавният глава на Република България е министър-председателят.  

В)Изпълнителната власт се управлява от Министерския съвет 


