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ЗАДАЧА № 1. Зачеркнете грешните букви или грешните варианти в следните думи и
форми:

пораС/СТна, преживЯ/Ели, маниА/Як, У/ОтвЪР/РЪждавам, грапА/ЪвичА/Ък, прЕ/ИбО/Уледувам,
сА/ЪкровеН/ННо, прЕ/ИрА/ЪзказА/Ъл, вА/ЪобрА/Ъжение, леЙА/Я/АрЯ/Ът, О/УсА/ЪмотеН/ННа,
двО/Уеточие, коС/СТвеН/ННо, скА/ЪпоцеН/ННосТ/ТТи, лаВ/Фка, склоН/ННосТ/ТТа,
беЗ/С/ЗСмислеН/ННо, пО/УнктО/Уация, мириЗ/С, прецъФ/ВтЯ/Ели, брашнЯ/Ен, О/УкА/Ъсели,
бериТ/Дба, двойНСТ/СТвеН/ННи,
сиА/Яние, одеА/Яло, търговиШ/Щ/ШСки, артериА/Ялен,
теменуЖ/Шка, кА/Ъпина, иЗС/З/СкокнА/Ъл, милЯ/ИЯ/ИАрд
диско водещ, диско-водещ, дисководещ
фитнес апаратура, фитнес-апаратура, фитнесапаратура
научно популярен, научно-популярен, научнопопулярен
не разбирайки, не-разбирайки, неразбирайки
пό харесвам, по-харесвам, похаресвам

ЗАДАЧА № 2. Поправете допуснатите правописни грешки
в текста:
От автогарата във ловеч успяхме да хванем първият автобус за село, които утива за работниците.
Всеоще не се е расъмнало добре поради маглата. Тя има млечно бел цвят. Улюштената фасада на
Читалището е по-тамняла от дъждът. Срещо нея се издига старо модното сдание на пощенската станциа
със циглен покриф и дървенно бълконче между прозорците на вторият еташ. Площада междо тях е
опсипън с ситен бел чакъл.
Поема ме по не асвалтиранна улица между зидове от потъмнял камак. Градините са раскалени и къщите
втях преличат на путъващи дворци.
Показва се едно-етажната продълговата построика на училището с плочестите алей във
гръдината.Живеем съвсем на близо. Сутрин гласа на училишната канбана долиташе прес отворения
прозорец на мойта стая.
Ето я високата дървена порта с теникиен навес над нея. Надниквам вътре заедно с утриния ветрец.
И без да искам, въскликвам тихо. Къщата я няма. Прет мен се растила гола, разурана градина. Орехите са
изсечени и пъновете не са успяли да потамнеът.
ЗАДАЧА № 3. Поставете липсващите препинателни знаци
в текста:
Векове наред хората вярват че разположението на звездите и планетите влияе върху човешкия
живот. Науката която изучава това влияние се нарича астрология. Тя води началото си отпреди 4000
години от Месопотамия днешен Ирак а по-късно се разпространява из древния свят. Много владетели
дори я използвали преди да вземат важни политически решения. И в наши дни макар и да няма научни
доказателства за точността й много хора продължават да вярват в астрологията.
За да се направи хороскоп астролозите трябва да знаят точната дата час и място на раждане. След
това те правят прецизни изчисления установяващи разположението на Слънцето Луната и планетите.
Астролозите твърдят че тълкувайки съставения хороскоп могат да предскажат съдбата.
За разлика от западната астрология която използва движението на Слънцето и планетите
китайските хороскопи се съобразяват с циклите на Луната. Всяка китайска година носи името на
различно животно плъх вол тигър заек дракон змия кон овен маймуна петел куче и прасе.
Всяко животно изобразява различен тип хора. Вярва се например че хората родени в годината на
змията са общителни уверени и енергични.

ЗАДАЧА № 4. Съставете съчинение (есе) до три страници
на тема (по избор):
Тема 1: „.. И всички рекоха, че бай Ганьо е вече цял европеец”
(Алеко Константинов)
Тема 2: „Най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството…”
(Христо Ботев)

