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Верни отговори – първи модул 

Задача 

№ 

Отговор Точки 

1. В 1 т. 

2. Б 1 т. 

3. Г 2 т. 

4. А 2 т. 

5. че напречно разрязаната ѝ семенна кутийка образува звезда с пет лъча, т.е. 

пентаграм 

2 т. 

6. А (Но когато след полунощ келнерите спущаха завесите и хващаха да требят 

по масите на опустелите заведения, другарите със съжаление излизаха и се при-

бираха в студената си стая, лягаха с празен корем, със зачаткали зъби и вкоча-

нясали крака, защото огромната кирпичена пещ, която имаха на разположение, 

си зееше черна и сурова и вместо благодатна топлина дъхаше постоянно един 

невидим облак от студ, за което всяка заран Хаджият ѝ се отплащаше с един 

потоп псувни.) 

3 т. 

7. В 1 т. 

8. Г 2 т. 

9. Б 2 т. 

10. напиша, отида 2 т. 

11. А 2 т. 

12. Б 3 т. 

13. С рожден ден на Мечо Пух отбелязаха 130-годишнината от рождението на 

Алън Милн. Децата си припомниха историята на приказния роман, поставен на 

17-то място сред стоте най-четени книги на ХХ век, както и някои от най-

забавните, но и безкрайно мъдри мисли на героите от Голямата гора.  

“Ако някога дойде ден, в който не сме заедно, трябва да знаеш някои неща... 

Ти си по-смел, отколкото вярваш, по-силен, отколкото изглеждаш, и по-умен, 

отколкото си мислиш. Но най-важното нещо е, че независимо дали сме разделе-

ни, аз винаги ще бъда там за теб и винаги ще те обичам!”, казва главният герой. 

12 т. 

14. В 2 т. 

15. В 1 т. 

16. А 2 т. 

17. Б 2 т. 

18. Г 2 т. 

19. 1. – “Немили-недраги”; 2. – “Опълченците на Шипка”; 3. – “Бай Ганьо у 

Иречека”; 4. – “Една българка” 

4 т. 

20. 1. – антитеза; 2. – етимологична фигура; 3. – градация; 4. – анафора 4 т. 

21. В 2 т. 

22. Напр.: 1. Лазар нареди на Яна да бяга да провери дали онзи е още у тях и да се 

върне веднага. 

2. Лазар нареди на Яна да изтича до вкъщи да провери дали онзи е още у 

тях и веднага да се върне. 

3 т. 

23. Б 1 т. 

24. Г 2 т. 

25. Точки се присъждат при следните ключови думи и изрази или техни сино-

ними, употребени в ученическите изречения: сила на въздействието; величес-

твена картина; несравнимо преживяване; сбъдната мечта и др. 

5 т. 

 


