ВЕРНИ ОТГОВОРИ
Задача 1.2. Подчертайте с ПРАВА ЛИНИЯ думите и словосъчетанията, които са написани
ПОГРЕШНО!
1. Апдикация
2. Базиз
3. Фпия
4. Морално-волеви
5. Удвоеноста
6. Релев
7. Мач реванш
8. Узаптя
9. Старт-финален
10. Джанта

11. Авто влак
12. Бакалавар
13. Стелаш
14. Стъблен
15. Урбанизам
16. Детаил
17. Чик-чирик
18. Океян
19. Сюрреалист
20. Племеник

21. Уиндсърф
22. Обеззаразен
23. Стенограв
24. Двугръб
25. Песеност
26. Изсечат
27. Сноб
28. Железна
29. Плестна
30. Без изходен

31. Песъклив
32. Волкан
33. Огроза
34. Монмартър
35. Бараш
36. Стеблен
37. Песачинка
38. Феминиска
39. Плещиме
40. Авиомеханик

Задача 2. 2. Поправете грешките при изписването на думите, като нанесете необходимите
корекции!
Например: ВЕСНИК, КРЪФ, ПЕРФО КАРТА, УДОМА, НАЙ ВИСОК и т.н.
След 20-те годинИ на ХХ в. тибеТците позволили на нЯколкО британски еКспедициИ да
посетЯт ЕвересТ. В най-извесТната от тях през 1924 г. участвал Джордж Малъри, учител и опитен
алпинисТ. Когато го попитали защо е твърдо решен да иЗкачи върхА, той дал лАконичния
оТговор:”Защото той сЪществува.” Малъри и 22-годишнияТ Андрю Ървин, за КОГОТО е първата
хималаЙска еКспедиция, СА видЕнИ за последен път на 244 м от върха, преди облАците и мЪглата
да гИ скриЯТ от поглеД. След 9 години е открит алпинисТкияТ пикел на един от тях, но далече от
мЯстото, кЪдето са забелязани за последно. Никога няма да Узнаем дали са стигнАли до върхА и са
зАгинали по пътя надолу, или това се е случило, преди да го пОкорЯт.

Задача 3.3. Поставете пропуснатите запетаи! Не променяйте границите на изреченията!
Лазар се и зп рави , хван а се за стълбата, заи зк ачва се механ и чн о , без да
ми сли , без да съзн ава. Стъп и н а п алубата, застоя се, н е зн аеш е к ак во да п рави .
Насрещ а му се бяха ск уп чи ли п лен н и ц и те и го гледаха с разш и рен и очи . Но той
н е усп я да разли чи н и к ак во ли ц е, вси чк о се сли ваш е в н як ак ва безли чн а мък а,
безси лн а к уп чи н а н а отчаян и е. Отстран и , сти сн али ятаган и те, дебн еха
п и рати те, н е толк ова п отресен и , к олк ото озлобен и к ъм н ещ астн ата п лен н и ц а,
к оято и м се бе и зп лъзн ала.
И сред тях – мълчали в, н авъсен , ск ри л мрачн и я си п оглед п од веж ди те,
се бе и зп рави л Дели Сюлей ман , к ап и тан ът. Лазар треп н а. Отчаян и ето отстъп и .
На н егово място и зп лува омразата, тя замъгли п огледа му , учести дъха му,
н ап регн а муск ули те му. Нап реде му стоеш е той , ви н овн и к ът за злочести н ата му ,
ж есток и ят п и рат, и сти н ск и ят уби ец н а сестра му. Стоеш е, ди ш аш е, властваш е.

НАЧИН И СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Задача 1. Всеки правилен отговор носи 1 точка, всеки погрешен отговор се наказва с 1 точка.
25 т.
24 т.
23 т.
22 т.
21 т.
20 т.
19 т.
18 т.
17 т.
16 т.
15 т.
14 т.
13 т.
До 12 т. вкл.

Отличен 6.00
Отличен 5.75
Отличен 5.50
Много добър 5.25
Много добър 5.00
Много добър 4.75
Много добър 4.50
Добър 4.25
Добър 4.00
Добър 3.75
Добър 3.50
Среден 3.25
Среден 3.00
Слаб 2.00

Задача 2. Всяка правилна корекция носи 1 точка, всяка погрешна корекция се наказва с 1 точка.
55-54 т.
53-51 т.
50-49 т.
48-47 т.
46-45 т.
44-43 т.
42-41 т.
40-39 т.
38-37 т.
36-34 т.
33-31 т.
30-27 т.
26-23 т.
До 22 т. вкл.

Отличен 6.00
Отличен 5.75
Отличен 5.50
Много добър 5.25
Много добър 5.00
Много добър 4.75
Много добър 4.50
Добър 4.25
Добър 4.00
Добър 3.75
Добър 3.50
Среден 3.25
Среден 3.00
Слаб 2.00

Задача 3. Всяка правилно поставена запетая носи 1 точка, всяка погрешно поставена запетая се наказва с 1
точка.
25 т.
24 т.
23 т.
22 т.
21 т.
20 т.
19 т.
18 т.
17 т.
16 т.
15 т.
14 т.
13 т.
До 12 т. вкл.

Отличен 6.00
Отличен 5.75
Отличен 5.50
Много добър 5.25
Много добър 5.00
Много добър 4.75
Много добър 4.50
Добър 4.25
Добър 4.00
Добър 3.75
Добър 3.50
Среден 3.25
Среден 3.00
Слаб 2.00
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЧЕТВЪРТА ЗАДАЧА

С ОТЛИЧЕН се оценява писмена работа, в която:
1) Кандидат-студентът оригинално подхожда към изпитната теза;
2) Текстът е логически издържан и има балансирана композиция;
3) Изложението е в подходяща форма, която отговаря на аргументите;
4) Са вплетени сполучливи препратки към литературни контексти (това
не задължително);
5) Изказът е стегнат и издава широка обща култура;
5) Се вижда , че кандидатът отлично владее съвременните правописни
норми.
МНОГО ДОБЪР получава писмена работа, която:
1) Има самостоятелна интерпретацията, като кандидат-студентът се е
предпазил от клиширани разсъждения;
2) Се отличава с последователен текст, в който уместно са подбрани аргументите;
3) Прави впечатление с неумението да се подберат литературни
контексти;
4) Е с овладян изказ и усвоени правописни норми;
5) Има някои грешки, които не са съществени.
ДОБЪР получава писмена работа, която отговаря на следните критерии:
1) Кандидатът не може да надскочи елементарните изрази;
2) Често се забелязва липса на логически връзки между съжденията;
3) Изказът е наивен и повърхностен, което говори, че кандидат-студентът
трудно съобразява своя текст във формата на писмен изпит;
4) Правописните норми са спазени, но са допуснати определени грешки,
някои от които са груби;
5) Псевдоемоционалните фрази са почти „правило” в тази работа, което
пречи на разумните обобщения.
Със СРЕДЕН се оценява писмена работа, в която:
1) Кандидат-студентът не може да преодолее наивните и голи патетични
разсъждения, а и неуместните клишета на разговорния език;
2) Са показани усилия за изчерпателност, но в текста цари хаос и композиционна немощ;
3) Има видими следи от незнание на правописните норми – открояват се
доста груби грешки;
4) Въпреки ориентирането в проблема, кандидатът не показва, че може да
се справи с писмената си аргументация.
СЛАБ получава писмена работа, в която има следните недостатъци:
1) Елементарна в изказа и наивна в разсъжденията си;
2) Отсъства аргументация – кандидатът не може да състави писмен текст,
а хаотично изрежда свои „прозрения”;
3) Липсва последователност, като често се сменя формата на изказ;
4) Не са спазени дори и основните правописни норми – членуване, слято,
полуслято и разделно писане, пунктуация, употреба на диалектизми и/или
вулгаризми.
Със слаб се оценява и кандидат-студент, който не е работил върху
поставения проблем.

