
СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ 
 

гр. София 1505, бул. "Мадрид", № 16-18, ет. 2,  
www.sbnu.org 

 

Състезание „Аз, природата и светът” 

IІІ клас 

Училище: ............................................................................................................. клас:............................... 

Име, презиме, фамилия: .............................................................................................................................. 

 

1. Кои са представителите на неживата природа? Огради верния отговор. 

а) слънце;  

б) цвете; 

г) вода; 

д) дете;  

е) дърво; 

ж) планета. 

 

2. Запиши общото име на следните групи растения и животни. 

 Пример:  
комар, пчела, муха          насекоми 
 

хризантема, лале, роза    ___________________ 

дъб, ела, липа     ___________________ 

петел, котка, вълк     ___________________ 

шаран, пъстърва, скумрия     ___________________ 

 

3. Подреди разбърканите букви така, че да получиш дума и верен отговор. 

 

Телата са съставени от (АВЕЩВСТЕ)  ___________________ . 

Мястото, което заемат телата, се нарича (БЕОМ) __________________ . 

Телата имат (АСМА) _______________ . 

 

4. Водните басейни се замърсяват от: 

 Огради верния отговор. 

а) рибите; 

б) изливането на петрол и химически вещества; 

в) есенните листа. 
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5. Свържи така, че да е вярно: 

  

 Твърди тела     

 

 Газове     

       

 Течности      

 

 

6. Свържи телата с веществата, от които са изработени.  

  стол     стъкло 

  чаша     дърво 

  тетрадка    кожа 

  обувки    хартия 

 

7. Запиши трите състояния, в които се среща водата в природата. 

 

  

 

 

 

 

 _______________________  _____________________  ____________________ 

 

8. Огради верните твърдения. 

Въздухът: 

 а) е  необходим за дишането;     

 б) поддържа горенето;      

 в) е добър разтворител;      

 г) се намира навсякъде около нас.    

 

9. Кои са замърсителите на въздуха?  

Огради верния отговор: 

а) транспортните средства; 

б) цветния прашец; 

в) дишането на живите организми. 

Имат форма, 
обем и маса. 

 

Имат обем и 
маса, нямат 

собствена форма. 

Имат маса, нямат 
собствена форма 

и обем. 
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10. На какво са символ лъвовете на герба на България?  

Огради верния отговор. 

 

а) на нейната сила и могъщество; 

б) на празниците и обичаите; 

в) на българските планини. 

 

11. Попълни текста така, че да е вярно, като ползваш предложените думи: 

 (природа, Балканския, история, Европа) 

„България е разположена в континента _____________, на _________________полуостров. 

Тя е на повече от 1300 години и има красива _____________ и славна ______________ .  

 

12. Напиши с кой цвят върху географската карта са изобразени: 

Водите     ______________ 

Планините     ______________ 

Равнините и низините   ______________ 

 

 13. Огради верния отговор. Химнът на Република България започва с думите: 

а) „Шуми Марица ..........” 

б) „Високи сини планини ...........” 

в) „Горда Стара планина............. „ 

 

14. Какво представлява географската карта? 

Огради верния отговор. 

а) умален модел на земното кълбо; 

 

б) голяма суша от земната повърхност; 

 

в) умалено изображение на земната повърхност върху равнина. 

 

15. Къде въздухът е най-замърсен?  

Огради верния отговор. 

а) в планините; 

б) в големите градове; 

в) в парка; 

г) край морето. 


