МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Център за контрол и оценка качеството на училищното образование

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС
14 май 2013 год.

Прочетете внимателно всеки въпрос и отговорете, като оградите с кръгче само верния
отговор:
1. Дърводобивът е характерна трудова дейност в:
А) Рило-Родопската област
Б) Черноморското крайбрежие
В) Дунавската равнина
2. Кое транспортно средство дава възможност на хората да се придвижват най-бързо на
далечни разстояния?
А) влак
Б) кораб
В) самолет
3. Кой е националният празник на България?
А) 3 март
Б) 24 май
В) 6 септември
4. Коя е столицата на България по времето на хан Аспарух?
А) Търново
Б) Плиска
В) Велики Преслав
5. Времето на цар Симеон е наречено „Златен век“, защото:
А) населението на България значително нараства.
Б) сключен е мирен договор с Византийската империя.
В) България достига впечатляващ културен разцвет.

6. България пада под османска власт, защото:
А) приема без съпротива властта на султана.
Б) балканските държави не се обединяват против общия враг.
В) по това време държавата не разполага със собствена войска.
7. „История славянобългарска” е написана от:
A) Паисий Хилендарски
Б) Софроний Врачански
В) Петър Берон
8. Кое от изброените в най-значителна степен допринася за развитието на българската
просвета през Възраждането?
А) създаването на български светски училища
Б) откриването на първата българска фабрика
В) строежът на нови християнски храмове
9. На юг България граничи с:
A) Румъния
Б) Черно море
В) Гърция и Турция
10. България се намира в източната част на:
А) Пиренейския полуостров
Б) Балканския полуостров
В) Апенинския полуостров
11. На юг Дунавската равнина граничи с:
А) река Дунав
Б) Стара планина
В) Предбалкана
12. Кой е най-големият град в Горнотракийската низина?
А) София
Б) Стара Загора
В) Пловдив
13. Днес България е известна в Европа с:
А) производството на компютри
Б) износа на автомобили
В) добива на розово масло

14. За коя природна област е характерно следното описание:
Нейните южни и източни части са хълмисти, а северните й – ниски и равнинни. Лятото
тук е горещо, а зимата – студена. Почвите са плодородни и върху тях се отглеждат
основно зърнени култури. Източната ù част е известна като „житницата на България”.
А) Дунавска равнина
Б) Рило-Родопска област
В) Старопланинска област

15. Кои градове са отбелязани на схемата?

А) София и Варна
Б) Пловдив и Варна
В) Балчик и Благоевград
16. Какво трябва да направите при земетресение?
А) Да напуснете сградата с асансьор.
Б) Да излезете на балкона и да викате за помощ.
В) Да застанете под рамката на врата.
17. Попълнете пропуснатото в текста.
Да бъде уважаван и изслушван, да получава добро образование – това са
................................................... на ученика в училище.
18. Попълнете пропуснатото в текста.
През 681 година, след победа над византийците, българите се съюзили със славяните и
създали ……………………………… Начело застанал ………...................................
19. Запишете коя плавателна река свързва България с част от европейските страни.
____________________________________________________________________________

