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1. Кое вещество НE се разтваря във вода? 

        
 А)  Б)  В) 
 
2. В коя група са включени само живи организми? 
А) прилеп, медуза, тръстика 
Б) лалугер, иглика, магнит 
В) прилеп, лупа, слънце 
 
3. Водата е среда на живот за: 
А) прилеп, шаран, скумрия 
Б) кит, сом, дъждовен червей  
В) пъстърва, делфин, щука 
 
4. Кои са приспособленията на растенията за живот в сухи места? 
А) дълги и нежни стъбла, широки листа 
Б) къси корени, кухи стъбла, изпълнени с въздух 
В) дълги корени, листа с восъчно покритие или видоизменени в бодли 
 
5. В коя група са изброени само тревисти растения? 
А) ягода, магданоз, лайка 
Б) теменужка, шипка, дъб  
В) мащерка, бук, малина 
 



6. В коя група са изброени само насекоми? 
А) бръмбар, мида, пеперуда 
Б) червей, паяк, скакалец 
В) муха, комар, оса 
 
7. Кое небесно тяло е източник на светлина и топлина? 
А) Луна 
Б) Венера 
В) Слънце 
 
8. В коя група са включени само основни жизнени процеси? 
А) дишане, хранене, движение 
Б) дишане, развитие, изпарение 
В) размножаване, хранене, горене 

9. Какъв източник на енергия се използва във ВЕЦ за производство на 
електроенергия? 
А) въглища 
Б) вятър 
В) вода 
 
10. Какво ще се случи с водата в съд при нагряване? 
А) Ще се втечни.  
Б) Ще се изпари. 
В) Ще се втвърди.  
 
11. Слънчевите лъчи се разпространяват: 
А) криволинейно 
Б) праволинейно 
В) кръгово 
 
12. Денят е най-дълъг през: 
А) пролетта 
Б) лятото 
В) есента 
 
13. Разгледайте рисунката. За какво служи посочената част от скелета? 
 
 
 
А) Предпазва мозъка. 
Б) Служи за опора  
на тялото. 
В) Предпазва сърцето  
и белите дробове. 

 



14. При кой жизнен процес белите дробове се изпълват с въздух? 
А) хранене 
Б) дишане 
В) растеж 
 
15. Коя дейност най-силно вреди на околната среда? 
А) използването на естествени торове 
Б) използването на изкуствени торове 
В) поливането на зелените площи 
 
16. Използването на енергия от кой източник вреди на околната среда и на 
здравето на човека? 
А) вятър 
Б) Слънце 
В) горива 
 
17. Колко градуса Целзий (°C) показва термометърът от картинката? 
 
 
 
 
А) 13 °C 
Б) 15 °C 
В) 17 °C 
 
 
 
 
 
18. Допълнете изречението. 
Жизненият процес, при който се създават себеподобни организми, се нарича 

_________________________. 

 
19. С помощта на схемата запишете кои са двете движения, които извършва 
Земята. 
 

 
1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

Една година 

Едно денонощие 

 


