МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
13 май 2015 г.



Прочети внимателно всяка задача и отговори на въпросите от 1. до 16., като
оградиш с кръгче само правилния отговор!

1. Кой от материалите може да се
използва за изработването на
радиатори за отопление?
А) пластмаса
Б) метал
В) корк
2. Кое от веществата е по-тежко от
водата, НЕ се привлича от магнит и
НЕ е прозрачно?
А) стъкло
Б) желязо
В) алуминий
3. В коя група има само обекти на
неживата природа?
А) растение, животно, човек
Б) глина, гълъб, гума
В) въздух, нефт, камък
4. Кой от процесите е характерен само
за живите организми?
А) дишане
Б) нагряване
В) изпарение
5. В коя група всички живи
организми обитават водна среда на
живот?
А) пъстърва, мида, глог
Б) делфин, сом, сокол
В) шаран, акула, корал

6. Коя група включва само храсти?
А) люляк, глог, касис
Б) кестен, роза, шипка
В) бук, тръстика, къпина
7. Кои организми сами произвеждат
храната си?
А) животните
Б) растенията
В) гъбите
8. Водното конче, комарът и
калинката са представители на:
А) бозайниците
Б) птиците
В) насекомите
9. Кой от изброените източници на
енергия замърсява въздуха?
А) природен газ
Б) вятър
В) вода
10. Кое от небесните тела свети с
отразена светлина?
A) звезда
Б) Луна
В) Слънце
11. Кое твърдение е вярно?
A) Слънцето се върти около Земята.
Б) Земята се върти около Слънцето.
В) Земята се върти около Луната.

12. Кой сезон е описан?
Дните стават по-къси, листата на
дърветата окапват, често вали дъжд и
падат мъгли.
A) зима
Б) пролет
В) есен
13. Кой орган контролира
съзнателната дейност на човека?
А) главен мозък
Б) бял дроб
В) сърце

15. На коя от схемите е представен
процесът изпарение?
нагряване
А) лед
вода
нагряване
Б) вода

пара
охлаждане

В) пара

вода

16. Какъв вид движение извършват
скиорите, които при спускане
заобикалят колчетата?

14. Кога завършва зародишното
развитие на човека?
А) с раждането
Б) в кърмаческата възраст
В) в юношеската възраст
А) праволинейно
Б) криволинейно
В) въртеливо


Прочети внимателно задачите и запиши отговора си на определеното място.

17. Какви ще са последиците за гръбначния ни стълб, ако седим неправилно на
стола?
__________________________________________________________________________
18. Запиши колко градуса Целзий (°C) показва термометърът от картинката.

______ °C
19. Ако поставим растение под стъклен похлупак, то умира. Защо?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

