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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 оценяване в предучилищното и училищното образование 

 

 

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС 

ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 

14 май 2019 г. 

 
 
 

 
 
 Прочети внимателно задачите от 1 до 16 и огради с кръгче само правилния отговор! 
 
1. Кой официален празник отбелязваме на 22 септември? 

А) Независимостта на България 
Б) Съединението на България  
В) Освобождението на България 
 
2. Коя от посочените обществени групи е най-малката? 

А) класът 
Б) училището 
В) семейството 
 
3. Кои български реки извират от планината Рила? 

А) Искър и Марица  
Б) Тунджа и Камчия 
В) Огоста и Янтра 
 
4. Най-обширната планина в България се включва в: 

А) Старопланинската област  
Б) Рило-Родопската област 
В) Преходната област  
 
5. Кое твърдение за Черноморското крайбрежие е ВЯРНО? 

А) В него се намират най-известните ни ски курорти. 
Б) Покрито е изцяло с обширни иглолистни гори. 
В) Това е най-източната природна област в България. 
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6.  На коя от дадените държавни граници на България има пристанища? 

А) северната  
Б) южната  
В) западната 
 
7. С коя трудова дейност хората нанасят вреда на природата? 

А) добив на подземни богатства  
Б) засаждане на дървета 
В) почистване на речните корита 
  
8. Какво изнася България в други държави? 

А) нефт и природен газ 
Б) храни и розово масло 
В) леки автомобили и самолети 
 
9. Коя е столицата на България при управлението на хан Крум? 

А) Плиска 
Б) Охрид 
В) Търново 
 
10. Коя книжовна школа е основана от Климент – ученика на Кирил и Методий?  

А) Софийската  
Б) Търновската  
В) Охридската 

11. За развитието на българската просвета през Възраждането в най-значителна 
степен допринася: 

А) строежът на нови християнски храмове  
Б) създаването на българска фабрика 
В) създаването на български светски училища 
 
12. В кое събитие участва Георги Бенковски? 

А) Априлското въстание (1876 г.) 
Б) Руско-турската война (1877-1878 г.) 
В) Съединението на България (1885 г.) 
 
13. Кой е първият български владетел след Освобождението (1878 г.)? 

А) княз Александър І Батенберг 
Б) цар Фердинанд І 
В) цар Борис ІІІ 
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14. Кое от задълженията си е нарушил ученик, който в час по математика слуша   
музика по телефона си? 

А) да не отсъства от учебните часове без уважителна причина  
Б) да не използва мобилния си телефон по време на учебен час 
В) да не носи предмети, които застрашават живота на другите 
 
15. Какъв сигнал дава колоездачът на другите 
участници в движението на пътя с вдигната нагоре 
ръка? 

А) иска да спре 
Б) иска да завие наляво 
В) иска да завие надясно 
 
 
 
 
 
16. Кое поведение при пожар е НЕПРАВИЛНО? 

А) да останеш на място 
Б) да напуснеш сградата 
В) да позвъниш на телефон 112 
 
 
 Прочети внимателно всяка от следващите задачи и запишù отговора си на 

определеното място. 
 
17. Разгледай портрета на художника и допълни пропуснатото в изреченията. 
 

 
 
А) На портрета е изобразен ________________ 

_________________ , при управлението на когото 

България станала обширна по територия и силна 

европейска държава. 

 

Б) Времето на неговото управление е известно 

още като „_______________________________“ на 

старобългарската книжнина. 
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18. Запиши името на българска планина, описана в текста. 

Тя е най-обширната българска планина. Върховете ù са заоблени. Богата е на 
пасища и ливади. Известна е със скалните образувания „Чудните мостове“, 
Ягодинската пещера и ски курорта Пампорово. 

Отговор: _______________________ 
 
 
19. С помощта на картата определи и запиши коя от реките, означени на нея, тече 
на север. 
 

 
 
 
Отговор: ________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка качеството на училищното образование 

 

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС  

ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 

  14 май 2019 г. 

 

Ключ за верните отговори на задачи №1 до  
 

Задача № Верен отговор 
1 A 
2 В 
3 А 
4 Б 
5 В 
6 А 
7 А 
8 Б 
9 А 
10 В 
11 В 
12 А 
13 А 
14 Б 
15 А 
16 А 

 
 

Ключ за верните отговори на задачи №17, №18 и №19 

№ на 
задачата 

Отговор Максимален брой точки 

17 А) Симеон Велики /цар Симеон 
Б) „Златен век“ 

2 
(за всяко вярно 

подусловие по 1 точка) 
18 Планината Родопи/ Родопа планина/Родопите 1 
19 Река Искър 1 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
 

№ Критерии за задачите с избираем отговор – от №1 до 
№16  

Брой точки  

1. За верен отговор  1 т. 
2. За неверен отговор или за липса на отговор 0 т. 

 
 
№ Критерии за задача №17 Брой точки  
1. За напълно верен отговор (дадени са верни отговора и на 

двете подусловия) 
2 т. 

2. За частично верен отговор (посочен верен отговор само на 
едно от подусловията) 

1 т. 

3. За два неверни отговора или за липса на отговор 0 т. 
 
№ Критерии за задачи №18 и №19  Брой точки  
1. За верен отговор 1 т. 
2. За неверен отговор или за липса на отговор 0 т. 
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