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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 и отговорù, като оградиш с кръгче само правилния
отговор!
1. Кое вещество се привлича от
магнит?
а) пластмаса
б) желязо
в) стъкло

6. Водната лилия, тръстиката и
папурът виреят:
а) на сушата
б) в соленоводни басейни
в) в сладководни басейни

2. Коя лъжичка ще се загрее найбързо при потапяне в чаша с гореща
течност?
а) дървената
б) пластмасовата
в) металната

7. В кой ред изброените животни са
влечуги:
а) змия, гущер, костенурка
б) таралеж, скакалец, жаба
в) червей, охлюв, къртица

3. На кой ред са изброени само обекти
на живата природа?
а) растения, животни, хора
б) суша, вода, растения
в) човек, глина, въздух
4. На кой ред са изброени само
бозайници, обитаващи сушата?
a) крава, делфин, вълк
б) мечка, заек, кит
в) сърна, слон, тигър
5. Приспособления на животните за
живот във водна среда са:
а) лапи с остри нокти, крила, силно
зрение
б) къса козина, развито обоняние и слух,
слабо зрение
в) перки, хриле, хлъзгаво вретеновидно
тяло

8. В кой ред са изброени само
иглолистни растения?
а) бор, ела, върба
б) смърч, шипка, клек
в) ела, хвойна, смърч
9. Луната е:
а) звезда
б) планета
в) спътник
10. Денят и нощта се сменят, защото:
а) Земята се върти около Слънцето.
б) Земята се върти около своята ос.
в) Луната се движи около Земята.
11. Растенията произвеждат
хранителни вещества:
а) през цялото денонощие
б) само през деня, когато има слънчева
енергия
в) на тъмно през нощта

12. За какво служат хрилете на
рибите?
а) подпомагат движението им, като се
отварят и затварят
б) служат за отделяне на излишната
вода от тялото
в) служат за извличане на кислорода,
разтворен във водата
13. На кой ред са подредени вярно
етапите от развитието на пеперудата?
a) яйце, пеперуда, какавида, гъсеница
б) яйце, какавида, гъсеница, пеперуда
в) яйце, гъсеница, какавида, пеперуда
14. Чрез листопада широколистните
дървета и храсти са се приспособили
да:
а) се размножават
б) преживеят през дъждовната есен
в) оцелеят през студената зима
15. Коя е причината за
непрекъснатата промяна на
състоянията на водата в природата?
а) промяната в температурата
б) валежите и движението ù във водните
басейни
в) използването ù от човека и другите
живи организми
16. Кои от посочените източници на
енергия може да се ползват найпродължително време, без да се
изчерпят?
а) нефтът и природният газ
б) Слънцето и силата на въздуха
в) дървесината и въглищата
17. Какво движение извършват
колелата на велосипеда?
а) трептене
б) праволинейно
в) въртене

18. Как силата на триене влияе върху
движението на телата?
а) ускорява движението на телата
б) забавя движението на телата
в) не променя скоростта на движение на
телата
19. Полезни за зъбите са:
а) млечните продукти
б) месните продукти
в) тестените продукти
20. Кои отпадъци се разпадат найтрудно в почвата и я замърсяват?
а) пластмасовите отпадъци
б) дървените отпадъци
в) хранителните отпадъци

