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Арбитър:

……........................................

Мотиви за оценката:

I. Подчертайте правилно написаните думи
европазар
евро-пазар
интернетадрес
интернет – адрес
дивиди
ди-ви-ди
фитнесзала
фитнес-зала
валекупа
вале – купа
евроинтеграция
евро-интеграция
най харесвам
най-харесвам
открай – докрай
от край – до край
автоизложение
авто-изложение
новооборудван
ново-оборудван
културнопросветен
културно-просветен
заместник – кмет
заместник кмет
научнообоснован
научно-обоснован
сто и двадесет годишнина
сто и двадесетгодишнина
желязопроизводство
желязо-производство
теоритичен
тиоритичен
в пред вид
предвид
къщамузей
къща–музей
уебстраница
уепстраница
уеб-страница
хардиск
хартдиск
хард-диск
Елин-Пелински
Елин-Пелинов
елинпелински
инвестиционна
инвистиционна
инвестициона
двуеточие
двоеточие
двуточие

евро пазар
интернет адрес
ди ви ди
фитнес зала
вале купа
евро интеграция
най харесвам
от край до край
авто изложение
ново-обурудван
културно просветен
зам.-кмет
научно обоснован
120-годишнина
железопроизводство
теоретичен
на пред вид
къща музей
уеп-страница
хард диск
елинпелинов
инвистициона
дву-точие

ІІ. Поправете допуснатите правописни и граматически грешки
1. Отчетът на Бюджетът на Русенски университет докладваха
Помошник ректора, Главния счетоводител и Претседатела на
контролният савет прет Общото сабрание на университета, което
се състои от 196 члена , от които 154 професора и доцента, 15
асистента и 27 студента.
2. Университета по Архитектура, Строителство и Геудезия,
савмесно със Вишето Транспортно Училище “Тодор Каблешков”
и Новия Български Университет ще участвуват във Конкурсът
“Лаборатория за слава”.
ІІІ.Възстановете пропуснатите препинателни знаци
Той беше седемдесетгодишен як и здрав старчуга с прошарена коса
с изразително широко червендалесто лице на горянин което
предразполагаше с добротата си. Шеговит и малко глух и малко куц
вечно с лула в устата си и с хрипкаво пищене в разкопчаните си гърди
той не беше като всички… С Дъбака който се отличаваше от него по
това че бе млад и по това че бе ерген дядо Корчан бе свързал едно
странно приятелство спокойно неразделно и безкрайно весело.
От сутрин до вечер през дългите летни дни под палещите лъчи на
слънцето което сушеше потта на лицата им те съблечени по риза не
хвърляха сечивата от ръцете си а все работеха.Увлечени те даже не си
проговаряха. Само Корчан понякога речеше
Дъбак струва ми се че и тоя труд ще отиде напразно щом я
направим ще завали! Тогава нашите момичета ще запеят и ние ще
оставим тая кукумявкарница.
Чукай чукай Корчан Да я свършим па каквото ще да става
отговаряше Дъбака и мяташе към стареца поглед пълен със сила и
надежда.
Ех аз дъртото магаре защо по твоя ум вървя отговаряше усмихнато
глухият и като дялкаше затананикваше тихо по такта на теслата…
( Елин Пелин Ветрената мелница )
IV. Напишете текст в обем от две до три страници по една от
следните теми:
 Власт и престъпност
 Изборът да си Човек
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ІІ. Поправете допуснатите правописни и граматически грешки
1. Отчета на бюджета на Русенския университет докладваха
помощник-ректорът, главният счетоводител и председателят на
Контролния съвет пред Общото събрание на университета, което
се състои от 196 членове, от които 154 професори и доценти, 15
асистенти и 27 студенти.
2. Университетът по архитектура, строителство и геодезия,
съвместно с Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков”
и Нов български университет ще участват в конкурса
“Лаборатория за слава”.
ІІІ.Възстановете пропуснатите препинателни знаци
Той беше седемдесетгодишен, як и здрав старчуга, с прошарена
коса, с изразително, широко, червендалесто лице на горянин, което
предразполагаше с добротата си. Шеговит, и малко глух, и малко куц,
вечно с лула в устата си и с хрипкаво пищене в разкопчаните си гърди,
той не беше като всички… С Дъбака, който се отличаваше от него по
това, че бе млад, и по това, че бе ерген, дядо Корчан бе свързал едно
странно приятелство, спокойно, неразделно и безкрайно весело.
От сутрин до вечер, през дългите летни дни, под палещите лъчи на
слънцето, което сушеше потта на лицата им, те, съблечени по риза, не
хвърляха сечивата от ръцете си, а все работеха.Увлечени, те даже не си
проговаряха. Само Корчан понякога речеше:
- Дъбак, струва ми се, че и тоя труд ще отиде напразно – щом я
направим, ще завали! Тогава нашите момичета ще запеят и ние ще
оставим тая кукумявкарница.
- Чукай, чукай, Корчан! Да я свършим, па каквото ще да става –
отговаряше Дъбака и мяташе към стареца поглед, пълен със сила и
надежда.
- Ех, аз, дъртото магаре, защо по твоя ум вървя – отговаряше
усмихнато глухият и като дялкаше, затананикваше тихо по такта на
теслата…
( Елин Пелин, “Ветрената мелница” )

