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I. Подчертайте правилно написаните думи
културнобитов
заместник – председател
научноотчетен
млякодобивен
по може
неоздравели
евросистема
интернетстраница
тестпрограма
идейнотеоретичен
офистехника
мачреванш
черноморски
тристепенен
автомотоклуб
североизток
кафеклуб
допингтест
отук-отам
вслетствие

културно-битов
културно битов
заместник председател зам.-председател
научно-отчетен
научно отчетен
мляко-добивен
мляко добивен
най може
не може
не оздравяли
неоздравяли
евро-система
евро система
интернет-страница
интернет страница
тест-програма
тест програма
идейно-теоретичен
идейно теоретичен
офис-техника
офис техника
мач-реванш
мач реванш

черно-морски
три степенен
авто-мото-клуб
северо-изток
кафе-клуб
допинг-тест
от тук – от там
в слетсвие

черно морски
3-степенен
авто-мотоклуб
северо изток
кафе клуп
допинг тест
оттук – оттам
вследствие

Черно-Морски
3 степенен
авто-мото клуб
северо-исток
кафе клуб
допинктест
от тук на там
в следствие

ІІ. Поправете допуснатите правописни и граматически грешки
Академическия съвет на университета за Националното и Световно
Стопанство (УНСС) и Студентския съвет при УНСС се обръщат към вас
през тези дни, когато Народното Събрание разглежда проекто-законът за
Държавния Бюджет, със настоятелното искане Бюджетната супсидия да
бъде преведена във съответствие със нормативните потребности,
проистичащи от законът за Висшето Образувание (ЗВО).
В проектът на Бюджетната супсидия на УНСС, приет от Народно
Събрание на Първо четене, не бе взето в пред вид мнението на
Академичното Раководство. Този проект не гарантира въпросните 85 % и
оставя убочението без дължимата от Държавата издръжка:
Първо, на 2100 първокурсника през летният семестър.
Второ, на 4200 първокурсника и второкурсника през зимният
семестър на учебната година.
ІІІ.Възстановете пропуснатите препинателни знаци
Тъкмо в тая минута отвън леко без да издрънка защото беше кално спря каруца.
Я виж кой е каза Филип на момчето.
Момчето надникна от вратата.
Една жена слиза каза то.
Филип вдигна глава на вратата се показа млада жена с червена забрадка а току зад
нея се показаха големите мустаци и черното лице на Коля.
Добър вечер Филипе извика той още отвън.
Не можа да минеш нали каза Филип и гледаше ту него ту жената.
Бе аз тука до воденицата минах ами друга по-голяма вода срещнах. А сега знаеш
ли що Филипе виж жената е мокра. У вас може да има огън. Да иде да се посгрее.
Жената се позасрами и се огледа и късата й синя дрешка и роклята й всичко беше
мокро. Все тъй срамежливо тя подигна очи и погледна Филипа. Беше слабичка и много
бледна лицето й беше измъчено но очи имаше хубави големи кафяви очи влажни и
светли над тях тънки вежди...
Когато момчето и жената излязоха през малката вратичка която водеше към къщата
на Филипа двамата мъже като останаха сами се погледнаха един друг в очите.
(Йордан Йовков Летен дъжд )

IV. Напишете текст в обем от две до три страници по една от следните
теми:
За алчността и бъдещето на човечеството
Българинът в огледалото на Европа

