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Ключ за верните отговори – първи модул 

Задача № Отговор Брой точки 

1. В 1 т. 

2. Г 2 т. 

3. А 1 т. 

4. В 2 т. 

5. Г 1т. 

6. А 1 т. 

7. Б 2 т.  

8. След великолепната победа над Давид Гофен Григор Димитров се справи и с 

Пабло Кареньо Буста, побеждавайки го с 6:1, 6:1. 

2 т 

9. Отделя подчинено (определително) изречение. 2 т. 

10. победа 1 т. 

11. Б 1 т. 

12. Григор показа изключително убедителна игра срещу световния №10, който 

влезе (е влязъл, беше влязъл, влязъл) като резерва на мястото на контузения 

Рафаел Надал. 

2 т. 

13. Напр.: срещата приключи само за час игра; с лекота приключи първия сет; 

Буста не успя да постигне нищо повече от спечелването на един гейм; Григор 

Димитров изобщо не се измори до полуфинала със Сок; побеждава с 6:1, 6:1; 

направи нов пробив и го затвърди за 4:0; даде само точка на Буста; след 16 

минути вече водеше с 5:0. 

Общо 3 т.  

(По 1 т. за всяко точно 

доказателство.) 

14. Сложно смесено 2 т. 

15. Г 2 т. 

16. Напр.: Приятелят му троснато го попита кога най-сетне ще му върне игра-

та, и си тръгна към къщи. 

Общо 3 т.  

(По 1 т. за всеки елемент 

от условието.) 

17. Макар_ че днес е невъзможно да се построят пирамидите в Мемфис, чу-

десно е дори само да се опишат. Удивителен е точният размер на четириъгъл-

ната зидария и всеки е удивен от огромната сила, необходима за издигане на 

материал с такава тежест. Египетските пирамиди са единствените, при-

състващи във всеки списък на Седемте чудеса на света – най-прецизните ка-

менни сгради, оцелели непокътнати.  

Общо 15 т.  

(По 1 т. за всяка редакти-

рана грешка.) 

18. Г 1 т. 

19. А – 3; Б – 4; В – 1; Г – 2 Общо 4 т.  

(По 1 т. за всяко вярно 

съответствие.) 

20. Б 1 т. 

21. В 2 т. 

22. Б 2 т. 

23. А 2 т. 

24. А – Македонски; Б – Бръчков; В – дружината (юнаците, другарите на бун-

товника, бунтовниците, четниците, хайдутите, бойци за свобода от „На 

прощаване в 1868 г.“); Г – Джамбалаза 

Общо 4 т. (По 1 т. за 

всеки верен отговор.) 

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

техни синоними, употребени в ученическите изречения: мисли на баба 

Илийца, втора част (завръзката) на разказа (първата среща с бунтовника), мета-

фора, селото (Челопек), смъртна опасност, желание да предпази бунтовника от 

риск, робски инстинкт, предателство от страна на съселяните ѝ (сънародниците, 

българите). 

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. 


