
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по: Човекът и природата 

Клас: 5, учебен час по седмично разписание - 3 

Дата/ден от седмицата: 07.12.2020 – понеделник 

    Тема на урочната единица/страница: Урок  - УПРАЖНЕНИЕ 

Днес аз ще бъда ученик, а вие учители. Ще напиша няколко задачи и с „Х” ще 

отбележа отговорите, които мисля за верни. Вашата задача ще бъде да 

проверите и поправите моите грешки, и да ми поставите оценка. Урока ще 

кача в групата „5 клас ЕО”, а Вие в коментари ще запишете оценката, която 

сте ми поставили и верният отговор на въпроса, които аз съм сгрешила. 

Надявам се да се забавлявате в ролята на учители! Аз също ще се 

позабавлявам! 

 

1. Взаимното привличане между всички тела се нарича: 

А/ затъмнение        „Х” / движение         В/ полет        Г/ гравитация 

2. Коя от посочените думи характеризира свойството на телата да заемат част 

от пространството? 

А/ форма        Б/ обем       В/ дължина        „Х” / височина 

3. От какво са изградени различните вещества? 

А/ само от молекули             Б/ само от атоми 

В/ от атоми и молекули        „Х” / от различни градивни частици 

4. В кое явление дифузията НЕ взема участие? 

А/ проникване на естествени торове в почвата 

Б/ приемане на вода от корените 

В/ осоляване на продуктите 

„Х” / падане на топче към пода 

5. През нощта термометърът показал 4°С под нулата, а през деня 6°С над 

нулата. С колко градуса се е повишила температурата през деня? 

„Х” / 2               Б/ 4              В/ 6            Г/ 10 

6. Какво се нагрява чрез конвекция? 

А/ само въздуха            „Х” / само течностите 

В/ течности и газове     Г/ течности, газове и твърди тела 

7. След като течност започне да кипи, нейната температура: 

„Х” / се повишава           Б/ се понижава 

В/ остава същата             В/ няма верен отговор 

8. Земята е: 

А/ планета   „Х” / звезда    В /комета    Г/ астероид 

9. Коя от посочените смеси е съставена от течност и газ? 

„Х” / въздух     Б/ пяна      В/ дим      Г/ чугун 

10.  Кой от изброените газове влиза в постоянния състав на въздуха? 

„Х”/  въглероден диоксид     Б/ азот 

В/ водни пари                         В/ серен диоксид 

 

Дано не съм се изложила! Очаквам да разбера верните отговор! 


