МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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ТЕСТ ПО
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
ЗА ІV КЛАС

Прочети внимателно всеки въпрос и отговори, като оградиш с кръгче само
верния отговор!

1. Кое свойство се отнася за водата в
твърдо състояние?
а) заема място
б) разлива се
в) няма форма

6. Кое помага на широколистните
дървета да оцелеят през зимата?
а) игловидните листа
б) листопадът
в) защитната окраска

2. Кой от следните предмети се
привлича от магнит?
а) пластмасово топче
б) дървена пръчка
в) метален кламер

7. В кой ред са изброени само
дървета?
а) мура, бук, дъб
б) роза, магнолия, ела
в) люляк, шипка, бор

3. Кое твърдение за неживите тела е
вярно?
а) хранят се
б) размножават се
в) взаимодействат със средата

8. Коя от характеристиките се
отнася само за бозайниците?
а) имат шест крака
б) хранят малките си с мляко
в) не се грижат за малките си

4. В кой ред са назовани само обекти
на живата природа?
а) звезда, камък, въздух
б) мечка, грозде, печурка
в) суша, кактус, море

9. Земята е:
а) планета
б) звезда
в) спътник на Луната

5. Кой от организмите обитава
почвата?
а) скакалец
б) прилеп
в) попово прасе

10. Със собствена светлина свети:
а) Земята
б) Слънцето
в) Луната

11. Кое от твърденията е вярно за
всички живи организми?
а) хранят се
б) не се размножават
в) не се движат

17. Сетивните органи служат на
човека за:
а) хранене
б) дишане
в) ориентиране в околната среда

12. На кой ред е посочена хранителна
верига?
а) риба, пясък, корал
б) скакалец, жаба, щъркел
в) змия, камък, костенурка

18. Спазването на кое от правилата
НЕ е свързано със здравословния
начин на живот?
а) Носú тесни обувки и дрехи!
б) Измивай зъбите си след всяко
хранене!
в) Измивай задължително ръцете
си преди хранене!

13. Хората получават енергия от:
а) храната
б) въздуха
в) водата
14. При каква температура замръзва
водата?
а) 100º С
б) 37º С
в) 0º С
15. Какво движение извършва върхът
на часовниковата стрелка?
а) праволинейно
б) по окръжност
в) трептене
16. Смяната на сезоните се дължи на:
а) въртенето на Земята около
мислената ú ос
б) обиколката на Луната около
Земята
в) движението на Земята около
Слънцето

19. С коя своя дейност човекът
застрашава природата?
а) засаждане на дървета
б) изсичане на горите
в) грижи за дивите животни
20. Вредни вещества за човека са:
а) алкохол и никотин
б) белтъчини и кислород
в) мазнини и витамини

