ВЕРНИ ОТГОВОРИ
Задача 1.3. Подчертайте с ПРАВА ЛИНИЯ думите и словосъчетанията, които са написани
ПОГРЕШНО!
1.Тяхни
2.Театъри
3.Организам
4.Пияно
5.Футуризъм
6.Айскафе
7.Довлечат
8.Законост
9.Десете
10.GSM оператор

11.Кавър версия
12.Фолклор
13.Юбилярът
14.Поклоник
15.Радой ралин
16.Билион
17.Воал
18.Развей-прах
19.Крали-марковси
20.Фместо

21.Изрекъх
22.Водолечебен
23.Корекция
24.Олигархия
25.Не додялан
26.Безсрамнос
27.Учащ
28.Бележиме
29.Коригирам
30.Ожасен

31.Президенство
32.Не можещ
33.Виросология
34.Елиминирам
35.Випусник
36.Демограв
37.Енергоцентър
38.Понтон
39.Вундеркинд
40.Убитател

Задача 2. 1. Поправете грешките при изписването на думите, като нанесете необходимите
корекции!
Например: ВЕСНИК, КРЪФ, ПЕРФО КАРТА, УДОМА, НАЙ ВИСОК и т.н.
След първата стъпка разбираме, че вЪрвежЪТ е още ПО-ЗАТРУДНЕН. ЕдинствеНото
Облекчение е да вЪрвиМ точно в дирите СИ. Стъпка В СТЪПКА. СякАШ гипсова оТлиВка.
Следите в снегА са като от един човек. Ни едно оТбиване ВЛЯВО или ВДЯСНО. Само стъпките на
един рЯЗко нарушавАт тАзи няма сЪгласуваНосТ. Все се отплесват ВСТРАНИ. Но Никифор,
бдителниЯТ, който върви зад него, Все Внася поправки: връща своеволните стъпки към бЕлия
коловоЗ.
КоЙ е този младеЖ, който все НЕ ВЪРВИ в крак. Ту зАбързва, ту се зАбавя, ту се спира да си
затегне до носа ципА на анОрака или откърши нЯкое бодливо храсТче, отрупАно СЪС сняГ като
наежен таралеЖ и с него да иЗчегърта снега от пОдметките си. Обигран като дива коза. ПохоДката
му е ПО-РАЗЛИЧНА от оБщата – НЕРИТМИЧНА, свОенравна, нехайна. С пЪргавина на пристъпи.
Но това му струва скъпо. Такава НЕЕДНАКВА с груповата стъпка е по-Уморителна, изисква двойно
усилие за преодоляване на инерциЯта и стръмнината.
Задача 3.1. Поставете пропуснатите запетаи! Не променяйте границите на изреченията!
Дости гн ал дотук , Сали Яш ар зап очваш е да ми сли , че е длъж ен да н ап рави
н як ак во голямо благодеян и е, и сти н ск о безк ори стн о благодеян и е, к оето да
засегн е п овече хора, да н адж и вее мн ого п ок олен и я. Това, к оето мъдри те
старц и , к ои то той н як ога беш е слуш ал да п ри к азват, н ари чаха себап . И и деш е
му н аум тогава за Мурад бей , к ой то беш е н ап рави л п рочутата Каралезк а
чеш ма. Как ва чеш ма, к ак во място! Деветн ай сет к амен н и к ори та, к алдъръм
отп ред, к ато двора н а хан , три чучура, к ои то бълбук ат и си п ят студен а и
би стра к ато сълза вода. А н аок оло е п осърн ало п оле , суха и н ап ук ан а земя , п ек
и горещ и н а. И и дат стада, и дат хора, вървят к ъм чеш мата, очи те и м горят от
задуха и от ж ега. От двете стран и н а чеш мата е бяло ш осе и всек и , к ой то ми н е
п о н его, оти ва ли , и ли се връщ а, отби ва се да п и е вода. Рядк о н як ой щ е го
к аж е, н о в душ ата н а всек и го е благодарн ост к ъм бога и хвала к ъм он зи , к ой то
беш е н ап рави л тая чеш ма и чи ето и ме сяк аш вечн о ш еп н еха струи те н а три те
чучура.

НАЧИН И СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Задача 1. Всеки правилен отговор носи 1 точка, всеки погрешен отговор се наказва с 1 точка.
24 т.
23 т.
22 т.
21 т.
20 т.
19 т.
18 т.
17 т.
16 т.
15 т.
14 т.
13 т.
12 т.
До 11 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

