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Ключ за верните отговори – част 1 

Задача № Отговор Брой точки 

1. А 2 т. 

2. Г 1 т. 

3. В 2 т. 

4. Б 1 т. 

5. В 2 т. 

6. Б 2 т. 

7. А 2 т. 

8. Г 2 т. 

9. В 2 т. 

10. Г 1 т. 

11. Б 1 т. 

12. В 2 т. 

13. Възможен отговор: е (добър) летец. 2 т. 

14. Възможен отговор: се беше/е отправил; застигнаха. Общо 2 т.  

(По 1 т. за всеки верен 

отговор.) 

15. Възможен отговор: Отделя прости изречения в състава на сложно съчинено / 

отделя равноправни прости изречения. 

2 т. 

16. Възможни отговори:  
Увеличава се скоростта. 

Намалява се разходът на електроенергия. 

Навлиза безшумно в тунелите. 

Общо 3 т.  

(По 1 т. за всеки верен 

отговор.) 

17. Възможен отговор: Стопанинът на лаещото куче обясни учтиво на полицая, 

че то е добро животно и (че) никога не е хапало непознати. 

Общо 3 т.  

(По 1 т. за всеки елемент 

от условието:  

1 т. за съдържание 

1 т. за глаголно време 

1 т. за пунктуация.) 

18. Поради изключителните си качества, интелект и характер лабрадорите 

са използвани като кучета водачи на незрящи. Когато стопанинът им даде 

знак да пресекат улицата, те преценяват шума около себе си и чак тогава 

тръгват, тъй като не могат да разберат_ каква е светлината на светофара. 

Ако усетят, че обстановката около тях е опасна, нарочно няма да се подчи-

нят на команда за потегляне, за да предпазят стопаните си. 

Общо 13 т.  

(По 1 т. за всяка редакти-

рана грешка.) 

19. Г 2 т. 

20. В 2 т. 

21. Б 2 т. 

22. А 2 т. 

23. Г 2 т. 

24. А) – Бай Ганьо; Б) – генерал Столетов; В) – баба Илийца; Г) – Иво Общо 4 т.  

(По 1 т. за всяко вярно 

съответствие.) 

25. Точки се присъждат при употреба на следните ключови думи и изрази или 

техни синоними, употребени в ученическия текст: думи на Бай Ганьо от 

очерка/фейлетона „Бай Ганьо пътува“; финални думи на героя (обобщение на 

преживяванията му във Виена); просторечие, разговорен израз, турцизъм; пре-

небрежение към европейския свят и неговите достижения; незаинтересованост, 

самоизтъкване, балканско-ориенталска ниска култура; бездуховност; откроява-

не на разкоша/богатството като най-голяма ценност за героя. 

Общо 6 т. 

 

 

 

Забележки: 

• Когато в ключа към задачата няма детайлизиране на точките, те са 0 т. или 1т.; 0 т. или 2 т. 

• Когато според условието задачата не проверява компетентности за граматична, за правописна или за пунктуа-

ционна норма, не се отнемат точки за такива грешки в отговорите на учениците. 


