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I. Подчертайте правилно написаните думи
интелигентен
млякодубивен
савременик
изследване
екстремиски
джиесем
европазар
интернеткарта
рампамет
фитнесцентър
горнооряховски
найобичам
токутака
автосалон
новооткрит
идейнохудожествен
заместник ректор
научнообоснован
взависимост от
яхтоклуб
флопидиск
топлоелектроцентрала

интилигентен
млякодобивен
съвременик
исследване
екстремистски
джи-ес-ем
евро-пазар
интернет –карта
рам-памет
фитнес-център
Горно-Оряховски
най-обичам
току-така
авто-салон
ново-открит
идейно-художествен
заместник-ректор
научно-обоснован
в зависимос от
яхтклуб
флопи-диск
топло-електро-централа

интелегентен
млекодобивен
съвременник
иследване
екстремистки
джи-есем
евро пазар
интернет карта
RAM памет
фитнес център
Горно Оряховски
най обичам
току така
авто салон
ново открит
идейно художествен
зам.-ректор
научно обоснован
в зависимост от
яхт-клуб
флопи диск
топло-електроцентрала

ІІ. Поправете допуснатите правописни и граматически грешки
1. Седмия роман от пуредицата на Хари Потър е най добре
изграденния, най добре расказания, най-зрялия в ходожественно
отнушение. Най фпечатляващото в романът е дългия път, който
изминава афтора за десет - години.
2. Култувия роман проследява съдбите на пет приятеля,
въспитаници на елитния Харвард. Те идват,за да пруменят
светът, но в краина сметка света ги пруменя и кръга се затваря.
3. Според евангелието от Матея блъжени са: бедните, плачештите,
кротките,
гладни,
милостиви,
чисти
по
сардце,
миротворците.Серафим притежава всички тези качества и ништо
изван тях.
ІІІ. Възстановете пропуснатите препинателни знаци
1. Човек смята че листата на дърветата са пожълтели от есента и
едва после когато помисли добре разбира че огънят и страстта на
лятото са направили това.
2. Той закъсня което беше необичайно за него и трябваше да го
чакаме цял час.
3. Това което знам от проучването е че обучението на децата е найважното но в някои държави се подценява.
4. Аз бих отишъл само ако успея да напиша книгата си.
5. През 1925 г в сп Златорог излиза разказът Чудният. Там героят
Живко е описан по следния начин Винаги и в топло и в студено
време той ходеше облечен в едно дълго палто незакопчано
овехтяло и тъй като беше тънкокрак и ходеше малко разкрачен
приличаше на птица с отпуснати отстрани криле.
IV. Напишете текст в обем от две до три страници по една от
следните теми:
 Човекът и природата
 Отговорността да си свободен

