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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А ТА 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____  ____________________________      м  ж          б  т  р  д �
№ в клас                  име,  фамилия        пол            български – турски – ромски – друг 

(език, на който най-често се говори в семейството)         

 
ТЕСТ ПО  ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА  ЗА ІV КЛАС 

 
 Прочети внимателно всеки въпрос. Отговори, като оградиш с кръгче само 
правилния отговор! 

 
 

1. Ако похлупим запалена свещ с 
чаша, пламъкът угасва, защото 
чашата: 
а) пречи на движението на пламъка 
б) спира притока на въздух 
в) намалява саждите от пламъка 
 

2. Кой  от източниците на енергия 
замърсява  въздуха? 
а) нефт  
б) вятър 
в) слънце 
 

3. Водата преминава от течно в 
газообразно състояние след: 
а) охлаждане  
б) замръзване  
в) загряване  
 

4. При студено време по стъклата на 
прозорците се появяват капчици 
вода, защото: 
а) върху стъклата има прах, който 
поема  влагата 
б) студеното стъкло охлажда и 
втечнява водната пара от въздуха 
в) влагата от стените се стича и по 
стъклата на прозорците 
 

5. Платноходката в морето се движи 
от силата на: 
а) земното притегляне  
б) слънчевите лъчи 
в) вятъра 

6. Кое е общото между живите 
организми и неживите тела? 
а) растат и се размножават 
б) не се нуждаят от храна 
в) изградени са от вещества 

 
7. Жизнени процеси са: 

а) размножаване, хранене, дишане 
б) охлаждане, изпарение, горене 
в) замръзване, втечняване, кипене  

 
8. По високите планински върхове 

растат: 
а) лишей, еделвайс 
б) лайка, къпина 
в) липа, бук 
 

9. В семето на едно растение има: 
а) пъпка 
б) плод 
в) зародиш 
 

10. Зеленото вещество в листата на 
растенията е необходимо за: 
а) тяхното дишане 
б) образуване на храна 
в) изпарение на излишната влага 
  

11. Какво растение е кактусът? 
а) водно 
б) водоустойчиво 
в) сухоустойчиво 
 
 
 



12. В коя група са само влечуги? 
а) змия, гущер, костенурка  
б) таралеж, скакалец, охлюв  
в) змия, червей, калинка 
 

13. За какво служи защитната 
окраска при животните? 
а) прави ги трудно забележими за 
неприятелите  
б) предупреждава, че са опасни  
в) предпазва ги от силното слънце  

 
14. Коя  от хранителните вериги   е  

правилна? 
а) трева         заек         вълк 
б) мишка        жито         сокол 
в) гъсеница        ябълка         врабче 
 

15. Кой от изброените човешки 
органи е сетивен? 
а) хранопровод  
б) сърце 
в) език 
 
 
 
 
 
 
 

16. Кога човешкият мозък почива най-
добре? 
а) след хранене 
б) по време на сън 
в) при четене 
 

17. Вредни за човека вещества са: 
а) наркотиците 
б) минералите 
в) въглехидратите 
   

18. В Червената книга на България са 
описани: 
а) всички опасни за човека животни  
б) всички отровни растения    
в) редките и застрашени от изчезване 
растения и животни 

 
19. Слънцето е: 

а) планета от Слънчевата система 
б) най-близката до Земята звезда 
в) естествен спътник на Земята 

   
20. За колко време Земята прави една 

обиколка около своята ос? 
а) 365 дни 
б) 24 часа  
в) 12 часа 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




