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Верни отговори – първи модул 

Задача 
№ 

Отговор Точки 

1. Г 2 т. 
2. Б 2 т. 
3. удар 2 т. 
4. А 1 т. 
5. 1. Няма сняг; 2. Човекът на снимката не е с прошарена брада. 2 т. 
6. В 1 т. 
7. Г 1 т. 
8. Б 2 т. 
9. Г 2 т. 
10. Тази година много хора щели да дойдат пред храм паметника “Св. Александър 

Невски” в навечерието на Възкресение Христово. 
2 т. 

11. В 1 т. 
12. Древните гърци смятали розата за божествен дар. Според един от древногръцки-

те митове розата се родила от белоснежната пяна, покриваща тялото на Афроди-

та, когато излизала от морето. Като видели върху богинята на любовта цвете, 

което по прелест не ѝ отстъпвало, боговете пръснали върху Афродита нектар, 

даряващ безсмъртие. Този нектар дарил на розата прекрасния аромат, но не и 

вечен живот, защото красотата на цветето предизвикала завистта на някои от 

боговете...  

Розата била само бяла, докато Афродита не получила ужасната вест, че нейният 

любим е смъртно ранен. Забравяйки всичко на света, богинята се устремила на-

там, където умирал Адонис. Тя бягала така стремително, че шиповете на розите, 

застилащи пътя ѝ, ранили краката ѝ. Няколко капки божествена кръв паднали 

върху листчетата на цветовете и те от бели станали червени. 

15 т. 

13. В 2 т. 
14. Б 1 т. 
15. Б 1 т. 
16. А 2 т. 
17. изявително 2 т. 
18. А 1 т. 
19. Г 1 т. 
20. А – 3; Б – 2; В – 4; Г – 1  4 т. 
21. 1. – четник, бунтовникът от “Една българка”, въстаник, Ботев четник;  

2. – Бай Ганьо; 3. – Македонски; 4. – бунтовник, борец за свобода, хай-
дутин, лирически герой/аз, говорител 

4 т. 

22. А 2 т. 
23. Б 2 т. 
24. А – 2; Б – 4; В – 3; Г –1 4 т. 
25. Точки се присъждат при следните ключови думи и изрази или техни 

синоними, употребени в ученическите изречения: добро всеотдайно сър-

це, състрадателна, милостива, приема го в сърцето си като свой син, разбира са-

можертвата и като майка не може да приеме смъртта на младите, жали за мла-

достта и живота на момъка, съчувства, топлина и сърдечност, желае да помогне. 

6 т. 

 


