
           
 
 

    САМОСТОЯТЕЛНА  РАБОТА   

 
     ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО ОКОЛЕН СВЯТ 

              В  НАЧАЛОТО НА 2 КЛАС 
                    Входяща диагностика 

Име....................................................................................................Клас…….№…….Дата……….. 

      1.зад. Допълни следните изречения : (2 т.) 

 
 Моята родина е  ........................................ .  

Аз живея в град ............................................................................................................. .    

 

   2.зад. Свържи със стрелки дейностите, които извършваш в училище:  (3т.)  

играя 

                     смятам 

 чета 

    закусвам 

              пея 

       пиша 
3.зад.На кой ред правилно са подредени цветовете на българското знаме? (1т.) 

а/ бяло, червено, зелено; 

б/ бяло, зелено, червено; 

в/ зелено, бяло, червено. 

 

4.зад. Кое от изброените растения е храст? Подчертай го. (1т.) 

липа, малина, лайка  
5.зад.  Запиши органите на растението.  (3т.) 

 

6.зад. Свържи животното с групата:  (3т.) 

                                                

                                                               

                              

                                                           
 

 

 

7.зад. Свържи животните с групата, към която принадлежат. (3т.) 

Пуяк    Елен   Кокошки Лисица Крава   Мечка 

 
 

Диви животни Домашни животни 

в час в междучасието 

насекоми 

риби 

влечуги 

птици 

бозайници 

 



 
                                            
 

8.зад.   Под всяка картинка напишете професията на човека: (4 т.) 

 

 

                                          
________________________________________________________ 

 
9. зад. Запиши годишните сезони.  (4 т.) 

 
________________ _______________            ___________           _______________ 

10.зад.  На коя дата е Националният празник на България? (1т.) 
Огради верния отговор.  

 
            а/ 1 ноември              б/  3 март               в/ 6 септември             г/ 24 май                    

 

11.зад. Кои са полезните храни? Огради верните отговори.  (3т.) 

 
              чипс                     лимон                      бонбони            риба                ябълка 

 

            сирене                  кроасан                  мляко                 домат               вафла 

12. зад.При какъв цвят на светофара пресичането е забранено? (1т.)       

 

                  а/ жълт                б/ червен                  в/ зелен 

 

13.Кое поведение е неправилно? Отбележи. (1т.) 

             
 

 

 

 



 
 

 

ОКОЛЕН СВЯТ 
                                                                                              

№ Критерии за оценяване Точки 

1. Записва името на държавата и града, в които живее. 2 т 

2. Познава дейности, които извършва в училище. 3 т 

3. Разпознава българския трибагреник и знае поредността 

на цветовете в него. 

1 т 

4. Разграничава дърво, храст, тревисто растение. 1 т 

5. Разпознава органите на растенията. 3 т 

6. Разпознава групи животни. 3 т 

7. Разграничава диви от домашни животни. 3 т 

8. Записва различни професии и познава труда на хората, 

които ги упражняват. 

4 т 

9. Познава най – общо промените, които настъпват в 

природата през годишните времена. 

4 т 

10. Определя във времето празниците в календара- 3 март. 1 т 

11. Познава здравословната и разнообразна храна. 3 т 

12. Знае правилата за безопасно движение на улицата. 1 т 

13. Разпознава правилното и безопасно поведение на 

улицата. 

1 т 

Общ брой точки: 30 т 

 

ТАБЛИЦА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В ОЦЕНКИ 

Точки 26 -30 т 21 -25 т 16 – 20 т 10 – 15 т Под 10 т 

Оценки Отличен / 6 / Много добър/5/  Добър /4/ Среден /3/ Слаб /2/ 

 

 
БРОЙ ТОЧКИ:                          ОЦЕНКА: 

                      

РЕЦЕНЗИЯ: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Проверил:                                                                  Родител: 

 
 

 
 
 
 
 

 


