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Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
16 май 2017 г.


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

1. Какво отбелязваме на 6 септември?
А) Денят на детето
Б) Денят на Съединението
В) Денят на Освобождението
2. Държавният глава на Република България е:
А) Министър-председателят
Б) Главният прокурор
В) Президентът
3. Химнът на Република България започва с думите:
А) „Горда Стара планина“
Б) „Хубава си, татковино“
В) „Върви, народе, възродени“
4. В коя природна област дърводобивът е характерна трудова дейност?
А) Рило-Родопската
Б) Дунавската равнина
В) Черноморското крайбрежие
5 . Кое твърдение за Старопланинската област е ВЯРНО?
А) Простира се от западната граница до Черно море.
Б) Най-високият връх в нея е връх Мусала.
В) От нея водят началото си реките Искър и Места.
6. Коя трудова дейност има вредно влияние върху природатa?
А) отглеждането на картофи
Б) засаждането на дървета
В) добиването на руди

7. Кой паметник е наследство от тракийската цивилизация?
А) Боянската църква
Б) Мадарският конник
В) Казанлъшката гробница
8. Въвеждането на първите писани закони в България от хан Крум довежда до:
А) продължителен мир с Византия
Б) сближаване на българи и славяни
В) приемане на славянската писменост
9. Кое събитие се свързва с управлението на княз Борис І?
А) разгромяването на арабите при Константинопол
Б) подписването на тридесетгодишен мирен договор с Византия
В) посрещането на учениците на Кирил и Методий в Плиска
10. Кой манастир се утвърждава като общобългарски духовен и книжовен център
през вековете на османската власт?
А) Рилският манастир
Б) Драгалевският манастир
В) Бачковският манастир
11. Кое твърдение e ВЯРНО? Разгледай внимателно картата.

А) Река Искър тече в южна посока.
Б) Пловдив е разположен в Северна България.
В) Благоевград е разположен в Югозападна България.

12. Коя забележителност се намира в столицата София?

A)

Б)

В)

13. Организирането на изложби на български творци в чужбина е:
А) културен обмен
Б) туристически обмен
В) търговски обмен
14. Иво е третокласник. Извън училище той тренира футбол и свири на барабани.
Коя е неговата общност като ученик?
А) оркестър
Б) отбор
В) клас
15. Когато се качваш в автобус на градския транспорт, най-безопасно за теб е, ако:
А) останеш до вратата, за да слезеш по-лесно
Б) застанеш до шофьора, за да си говориш с него
В) се придвижиш навътре и се държиш здраво
16. Кое поведение е правилно при наводнение?
А) да се скриеш в подлез или в мазе
Б) да се качиш на по-висок етаж или покрив
В) да се приближиш до река или язовир

 Прочети внимателно всяка от следващите задачи и запиши отговора си на
определеното място.
17. Разгледай картината и попълнѝ пропуснатото в текста:

А) Личността в центъра на картината, която говори на събралите се, е
__________________________________, наричан още Апостола на свободата.

Б) На картината художникът е представил заседание на създадения от него таен
революционен _____________________, който обсъжда подготовката на въстание.
18. Запиши името на природната област, описана в текста:
Тя е най-източната природна област в България. В нея има удобни заливи с
пристанища в тях. Развиват се риболовът и туризмът.
Отговор: ___________________________________________________________

19. Запиши името на града, отбелязан на картата, който се намира на юг от
София, в Рило-Родопската природна област.

Отговор:_________________________
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ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
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Ключ за верните отговори на задачи с избираем отговор №1 до №16
№ на
Верен
задачата отговор
1
Б
2
В
3
А
4
А
5
A
6
В
7
В
8
Б
9
В
10
А
11
В
12
А
13
А
14
В
15
В
16
Б

Ключ за верните отговори на задачи със свободен отговор №17, №18 и №19
№ на
задачата
17

18

19

Отговор
А) Васил Левски/ Васил Иванов Кунчев/ Васил
Кунчев
Б) комитет
Черноморска/ Черноморска област/ Черноморска
природна област;
Ако отговорът е Черно море, се счита за
неправилен отговор.
Благоевград

Максимален брой
точки
1
1
1
1

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
№
1.
2.

№
1.
2.
3.
4.
№
1.
2.

Критерии за оценка на задачите с избираем отговор – от
№1 до №16
За верен отговор
За неверен отговор или липса на отговор

Брой точки

Критерии за оценка на задача с кратък свободен отговор
№17
За напълно верен отговор на подусловие А)
За напълно верен отговор на подусловие Б)
За частично верен отговор на задачата (посочен верен
отговор само на едно от подусловията)
За два неверни отговора на задачата или липса на отговор

Брой точки

Критерии за оценка на задачите с кратък свободен
отговор (№18 и №19)
За верен отговор
За неверен отговор или липса на отговор

Брой точки

1 т.
0 т.

1 т.
1 т.
1 т.
0 т.

1 т.
0 т.

