
НАПИШЕТЕ СОБСТВЕНОРЪЧНО:       ……………………………………………………………………. 

                (Изпит по български език) 
  

Задача 1.1. Подчертайте с права линия думите и словосъчетанията, които са написани ПОГРЕШНО! 
 

1. През ноща  11. Младеш  21. Офца  31. 19-годишна 

2. Кръфта  12. Огнярът  22. Колежка  32. Бояджийте  

3. Ксенофоп  13. Трима овчари 23. Безвучен  33. Йордан-Радичков разказ 

4. Най-харесвам 14. Ще сеча  24. 9-дневен  34. Три милионен град 

5. Нотариат  15. Три ученика 25. Ние учиме  35. Генерален директор 

6. Абитурент   16. Четери  26. Смърта  36. Заместник директор 

7. Отценка   17. Раследвам  27. Атракция  37. Английска фиология 

8. Въстание           18. Умивалник 28. Неискам  38. Пастирът 

9. Потискам   19. Съжелявам 29. Изцяло  39. Грубиянство 

10. Претци  20. Коригирам 30. Екс лидер  40. Лотка   
 

Задача 2.1. Коригирайте погрешно написаните думи и словосъчетания! 

  Задрасква се излишната буква; добавя се липсващата; задрасква се погрешната буква и над нея се пише 

правилната; с дъгичка под тях се съединяват отделно написани думи, които трябва да се пишат слято; 

с вертикална права черта се отделят думите, които са написани слято, а трябва да се пишат отделно; 

думите, които трябва да се пишат полуслято, се отделят с тире. 
      С свойте сухо-пътни и морски сили древно гръцките градове воювали по между си непрестанно и 

беспошчадно. Защото гърците винаги твърдяли, че правото на победителя върху имуществото на победеният и 

над личноста му е сфещенно, не ограничено и неприкосновенно. Победителя можел, бес с това да наруши 

законите на войната, да избива, заробва, онищужава и упожарява, като е трябвало само да непосяга на 

светилищата, за да не придизвиква гневът на боговете. Литературните источници потвърждават вярноста на 

това схфащане. В четвърта песен на Илиада Агамемнон описва пред войниците си участа на тяхните неприятели: 

”Да бъдем сигурни в това – лешоядите ще раскъсват беззащитната им плът, а ние ще отведеме на корабите си 

жените и децата им, като превземем градът.” По-късно и Одисей не се поколебава да упостоши страната на 

коренните жители на тракийският бряг.     

Задача 3.1. Поставете пропуснатите запетаи! Не променяйте границите на изреченията! 
 

 

Момчил щеше да скита по планината гонен от хората преследван от мислите си докато най-сетне 

или се върнеше при своите или сокол изкълвеше мъртвите му очи из пущинаците а Караибрахим щеше да 

затвори първенците в конака и да ги мъчи за да превие волята им докато ги избие. Хората от Елинденя щяха 

да се пръснат по горите някои от тях щяха да се заселят в Петгласец други - другаде трети щяха да се върнат 

в долината за да навият чалми а четвърти завинаги щяха да останат в незнайните си гробове нейде там в 

планината. Всеки щеше да извърви своя път защото много бяха пътищата по които можеше да се тръгне. И 

моят път стоеше пред мене трябваше да  поема по него и да отида в манастира за да разкажа на игумена за 

Маноловата сватба хем злощастна хем величествена. После трябваше да сляза в черното манастирско 

подземие да сложа в торбата си ония книги стари и обковани в сребро които разказваха за славните години 

на царете Симеон Калоян и Александър.   

 



ВЕРНИ ОТГОВОРИ 
  

Задача 1.1. Подчертайте с права линия думите и словосъчетанията, които са написани ПОГРЕШНО! 

 
 

1. През ноща   11. Младеш  21. Офца  31. 19-годишна 

2. Кръфта  12. Огнярът  22. Колежка  32. Бояджийте 

3. Ксенофоп  13. Трима овчари 23. Безвучен  33. Йордан-Радичков разказ 

4. Най-харесвам 14. Ще сеча  24. 9-дневен  34. Три милионен град 

5. Нотариат  15. Три ученика 25. Ние учиме 35. Генерален директор 

6. Абитурент   16. Четери  26. Смърта  36. Заместник директор 

7. Отценка   17. Раследвам 27. Атракция  37. Английска фиология 

8. Въстание           18. Умивалник 28. Неискам  38. Пастирът 

9. Потискам   19. Съжелявам 29. Изцяло  39. Грубиянство 

10.Претци  20. Коригирам 30. Екс лидер  40. Лотка  
 

 

 

Задача 2.1. Коригирайте погрешно написаните думи и словосъчетания! 
 

      Със своИте сухОПътни и морски сили древнОГръцките градове воювали пОМежду си непрестанно и 

беЗпоЩадно. Защото гърците винаги твърдЕли, че правото на победителя върху имуществото на победениЯ и 

над личносТТа му е сВещеНо, нЕОграничено и неприкосновеНо. ПобедителЯТ можел, беЗ с това да наруши 

законите на войната, да избива, заробва, УнищОжава и Опожарява, като е трябвало само да не посяга на 

светилищата, за да не прЕдизвиква гневА на боговете. Литературните иЗточници потвърждават вЕрносТТа на 

това схВащане. В четвърта песен на „Илиада” Агамемнон описва пред войниците си учасТТа на тЕхните 

неприятели: ”Да бъдем сигурни в това – лешоядите ще раЗкъсват беззащитната им плът, а ние ще отведеМ на 

корабите си жените и децата им, като превземем градА.” По-късно и Одисей не се поколебава да ОпУстоши 

страната на коренните жители на тракийскиЯ бряг.     

 

 

Задача 3.1. Поставете пропуснатите запетаи! Не променяйте границите на изреченията! 
 

Момчил щеше да скита по планината, гонен от хората, преследван от мислите си, докато най-сетне 

или се върнеше при своите, или сокол изкълвеше мъртвите му очи из пущинаците, а Караибрахим щеше 

да затвори първенците в конака и да ги мъчи, за да превие волята им, докато ги избие. Хората от Елинденя 

щяха да се пръснат по горите, някои от тях щяха да се заселят в Петгласец, други - другаде, трети щяха да 

се върнат в долината, за да навият чалми, а четвърти завинаги щяха да останат в незнайните си гробове 

нейде там, в планината. Всеки щеше да извърви своя път, защото много бяха пътищата, по които можеше 

да се тръгне. И моят път стоеше пред мене, трябваше да  поема по него и да отида в манастира, за да 

разкажа на игумена за Маноловата сватба, хем злощастна, хем величествена. После трябваше да сляза в 

черното манастирско подземие, да сложа в торбата си ония книги, стари и обковани в сребро, които 

разказваха за славните години на царете Симеон, Калоян и Александър.   



Скала за оценяване 

Всеки ВЕРЕН отговор носи 1 точка, всеки ПОГРЕШЕН отговор отнема 1 точка 
 

Задача 1: 25 верни отговора 
 

До 12 т. вкл. – Слаб 2 

13 т. вкл. – Среден 3,00 

14 точки – Среден 3,25 

15 точки – Добър 3,50 

16 точки – Добър 3,75 

17 точки – Добър 4,00 

18 точки – Добър 4,25 

19 точки – Много добър 4,50 

20 точки – Много добър 4,75 

21 точки – Много добър 5,00 

22 точки – Много добър 5,25 

23 точки – Отличен 5,50 

24 точки – Отличен 5,75 

25 точки  – Отличен 6,00 

 

Задача 2: 35 верни отговора 
 

До 17 точки вкл. – Слаб 2 

18 т. вкл. – Среден 3,00 

19 точки – Среден 3,25 

20-21 точки – Добър 3,50 

22-23 точки – Добър 3,75 

24-25 точки – Добър 4,00 

26-27 точки – Добър 4,25 

28-29 точки – Много добър 4,50 

30 точки – Много добър 4,75 

31 точки – Много добър 5,00 

32 точки – Много добър 5,25 

33 точки – Отличен 5,50 

34 точки – Отличен 5,75 

35 точки – Отличен 6,00 

 

Задача 3:  23 верни отговора  
 

До 10 точки вкл. – Слаб 2 

11 т. вкл. – Среден 3,00 

12 точки – Среден 3,25 

13 точки – Добър 3,50 

14 точки – Добър 3,75 

15 точки – Добър 4,00 

16 точки – Добър 4,25 

17 точки – Много добър 4,50 

18 точки – Много добър 4,75 

19 точки – Много добър 5,00 

20 точки – Много добър 5,25 

21 точки – Отличен 5,50 

22 точки – Отличен 5,75 

23 точки – Отличен 6,00 

 


