М И Н И С Т Е Р С Т В О НА О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А
Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
16 май 2016 г.


Прочети внимателно всяка задача и отговори на въпросите от №1 до №16, като
оградиш с кръгче само правилния отговор!

1. За честването на кой официален празник е предназначена картичката?
А) Деня на народните будители
Б) Деня на Независимостта на България
В) Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост

2. Как се нарича основният закон, който определя начина на управление, правата и
задълженията на гражданите в българската държава?
А) демокрация
Б) конституция
В) цивилизация
3. Коя граница на България е отбелязана с удебелена линия върху картата?
А) източната
Б) западната
В) северната
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4. Каква е основната трудова дейност на хората в равнините?
А) рудодобив
Б) дърводобив
В) земеделие
5. Коя човешка дейност води до замърсяване на природата?
А) наторяване с голямо количество изкуствени торове
Б) засаждане на дървета около домовете
В) движение с велосипеди по улиците
6. Коя е столицата на България по време на управлението на цар Симеон Велики?
А) Плиска
Б) Преслав
В) Търново
7. С въстанието на братята Петър и Асен българите се освобождават от властта на:
А) Византия
Б) Сърбия
В) Великоморавия
8. Кой написва „История славянобългарска”?
А) Патриарх Евтимий
Б) Климент Охридски
В) Паисий Хилендарски
9. Кой революционер изработва първия план за освобождение на българите от
османска власт?
А) Любен Каравелов
Б) Георги Раковски
В) Панайот Волов
10. В коя природна област на България се отглежда предимно пшеница?
А) Дунавската равнина
Б) Старопланинската област
В) Рило-Родопската област
11. Eзерото „Сребърна” е:
А) природна област
Б) парк
В) резерват
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12. Коя река свързва България с други европейски държави?
А) Дунав
Б) Искър
В) Камчия
13. Кои градове свърза железопътната линия, означена на картата на България?
А) Свищов и Плевен
Б) Русе и Варна
В) Силистра и Шумен

14. Кое от задълженията си е нарушил ученик, който нарочно е блъснал
първокласник и му е счупил очилата?
А) да уважава другите и да не прилага насилие над тях
Б) да не отсъства от учебните часове без уважителна причина
В) да не носи предмети, които застрашават живота на други ученици
15. Безопасното пресичане на улица се извършва по:
А) пешеходни пътеки и/или на светофар
Б) най-късото разстояние на пътното платно, без да се спираме и оглеждаме
В) пътното платно, тичешком между движещите се автомобили
16. Най-безопасното поведение при възникване на гръмотевична буря е да:
А) застанеш до метална ограда
Б) излeзеш около воден басейн
В) останеш в сграда със затворени прозорци и врати
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Прочети внимателно всяка от следващите задачи и запиши отговора си на
определеното място.
17. Разгледай картината и попълни пропуснатото в
изреченията:
А) На картината художникът е изобразил възрожденския
просветител, доктор ______________________________.
Б) През 1824 г. той съставя първия учебник за българските деца,
известен като „____________________________________“.

18. Кой е описаният в текста град?
Той е град с хилядолетна история, вторият по големина в България. Разположен е
в Горнотракийската низина, на двата бряга на река Марица. В него е запазен античният
театър, построен от древните римляни.
Отговор: _______________________.
19. Кой от посочените на картата градове е разположен най-близо до южната граница
на България?

Отговор: ______________________________.
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Ключ за верните отговори на задачи №1 до №16
№ на
Верен
задачата отговор
1
В
2
Б
3
Б
4
В
5
А
6
Б
7
А
8
В
9
Б
10
А
11
В
12
А
13
Б
14
А
15
А
16
В

№ на
задачата
17

18
19

Ключ за верните отговори на задачи №17, №18 и №19
Отговор
Максимален брой точки
А) Петър Берон
Б) „Рибен буквар“/ „Буквар с различни
поучения“
Пловдив
Златоград

2
(за всяко вярно
подусловие по 1 точка)
1
1
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
№
1.
2.

№
1.
2.
3.
№
1.
2.

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

Брой точки

Критерии за оценка на задача с кратък свободен отговор
№17
За напълно верен отговор (дадени са верни отговори и на
двете подусловия)
За частично верен отговор (посочен верен отговор само на
едно от подусловията)
За два неверни отговора или за липса на отговор

Брой точки

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

Брой точки

1 т.
0 т.

2 т.
1 т.
0 т.

1 т.
0 т.

