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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 Т А 
  

 
 
  
 
 
 
 
  
 

ТЕСТ    
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС 

 
 

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

                                                                                   
 
1. Членовете на рода ги свързват: 

а) приятелски връзки 
б) съседски връзки 
в) роднински връзки 

  
 
2. Училището се ръководи от: 

а) училищно настоятелство 
б) педагогически съвет  
в) директор 

 
 

3. Държавен глава в Република 
България е: 
а) президентът 
б) министър-председателят 
в) председателят на Народното 
 събрание 

 
 
4. Кой е националният химн на 

Република България?      
а) „Мила Родино” 
б) „Ода на радостта” 
в) „ Де е България” 
 
 

5. Националният празник на България е: 
а) Денят на Освобождението –  
3 март 
б) Денят на Съединението –  
6 септември 
в) Денят на независимостта на 
България – 22 септември 

 
6. С кои държави граничи България на  

юг? 
 а) Гърция и Турция 
   б) Сърбия и Македония 
   в) Румъния 
 

7. България е известна в Европа и в 
света с производството на: 
а)  кисело мляко, розово масло 
б)  часовници, автомобили 
в)  кафе, какао 

 
8. Какво се добива чрез водите на 

буйните и пълноводни  реки? 
 а) електроенергия 
 б) нефт 
 в) руди 
 

 
 
_____  ____________________________  ____________________________  __________ 
№ в клас       име,  фамилия                                                        училище                                           селище 
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9. В коя от географските области на 
България е развит най-добре 
дърводобивът? 
а) Родопите 
б) Горнотракийската низина 
в) Черноморското крайбрежие 
 
 

10. Житницата на България е: 
а) Добруджа 
б) Софийското поле 
в) Казанлъшката котловина 

  
 
11. Най-високият връх в България се 

намира в: 
а) Родопите 
б) Пирин   
в) Рила 

 
 
12. Най-древните жители по нашите 

земи са: 
а) българите 
б) славяните 
в) траките 
 
 

13. За славяните е вярно, че: 
а) били земеделци и отглеждали 
животни 
б) вярвали в бог Тангра 
в) в боевете използвали конската 
опашка като свое знаме 

 
 

14. Кой български владетел е създал 
първите писани закони? 
а) хан Кубрат 
б) хан Крум 
в) хан Омуртаг 
 
 

15. “Златен век” на българската 
култура е времето на управление 
при: 
а) цар Симеон  
б) цар Самуил 
в) цар Калоян 

 
16. Априлското въстание през 1876 г. 

избухнало в: 
а) Пловдив 
б) Оборище 
в) Копривщица 
 
 

17. Тайни революционни комитети, с 
които подготвя освобождението на 
България от османската власт, 
създава: 
а) Васил Левски  
б) Любен Каравелов 
в) Софроний Врачански 
 
 

18. Кой период от време наричаме 
Българско възраждане? 
а) периода на създаване на първите 
килийни училища 
б) разцвета на българската култура 
през Х в. 
в) борбата за нова просвета, за 
самостоятелна църква и за 
национално освобождение 
 
 

19. Кой от източниците на знания за 
миналото НЕ е материален? 
а) монета 
б) легенда 
в) мозайка 

 
 

20. На кой ред са изброени само 
природни бедствия?  
а) земетресение, взрив, пожар  
б) наводнение, авария, катастрофа 
в) земетресение, наводнение, ураган 
 

 
 
 
 
 
 
 

 




