
Име, фамилия на ученика: 

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

Работен лист по: Човекът и природата 

Клас: 6, учебен час по седмично разписание - 5 

Дата/ден от седмицата: 04.12.2020 - петък 

    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 „6 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. Траекторията е: 

А/ физична величина                „Х” / мислена линия 

В/ винаги крива линия             Г/ изминат път 

2. В кой ред е допусната грешка? 

А/ s = vt, t = v/s        Б/ v = s/t, s = vt 

В/ v = s/t, t = s/v       „Х” / t = s/v, s = vt 

3. За всяка сила е вярно, че: 

А/ променя формата и скоростта на телата 

Б/ променя размерите и посоката на движение на телата 

В/ променя размерите и формата на телата 

„Х” / не е посочен верен отговор 

4. Кой от изброените инструменти НЕ е лост? 

А/ ножици     Б/ клещи     В/ нож    „Х” / орехотрошачка 

5. По коя формула се пресмята налягането? 

„Х” / p = S/N       Б/ p = S.F       В/ p = F/S       Г/ p = F.S 

6. Атомът е електронеутрален, защото: 

А/ не се привлича от други атоми 

Б/ около ядрото се движат електрони 

„Х” / в ядрото има протони 

Г/ броят на протоните в ядрото е равен на броя на електроните, които се 

движат около ядрото 

7. За електричния ток е вярно, че: 

А/ е движение на електрони през електрична верига 

„Х” / е всяко движение на електрони 

В/ винаги има химично действие 

Г/ винаги има механично действие 

8. Коя от посочените думи е излишна? 

А/ пластмаса     Б/ метал     В/ порцелан    „Х” / гума 

9. Кой от посочените уреди е излишен? 

А/ електрическа фурна              „Х” / радио 

В/ютия                                          Г/ електрическа възглавничка 

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


