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Ключ за верните отговори – част 1 

Задача № Отговор Брой точки 

1. В 1 т. 

2. Б 2 т. 

3. Г 2 т. 

4. В 2 т. 

5. А 2 т. 

6. Г 2 т. 

7. Б 1 т. 

8. А 2 т. 

9. Б 1 т. 

10. В 2 т. 

11. Б 1 т. 

12. Г 2 т. 

13. Възможни отговори: нека се получи; да се получи; нека да се получи 2 т. 

14. Възможни отговори: 

селекция – подбор, подредба, избрани предмети, определен брой предмети;  

колекция – сбирка, сбор, събиране, съвкупност, сбор от предмети; 

визия – представа, външен вид, външност, виждане, излъчване, изглед, облик 

Общо 3 т.  

(По 1 т. за всеки верен 

отговор.) 

15. Възможни отговори: включват се различни специалисти;  

използва се опитът на старшите фоторедактори;  

избират се 20 или 30 снимки;  

работят съвместно с читателите 

Общо 3 т.  

(По 1 т. за всеки верен 

отговор.) 

16. Възможен отговор: Капитанът строго го попита какво е направил / направи. 

 

Общо 3 т.  

(По 1 т. за всеки елемент 

от условието:  

1 т. за съдържание 

1 т. за глаголно време 

1 т. за пунктуация.) 

17. През последните седмици един българин влезе във фокуса на медийния ин-

терес с откриването на нова планета с две слънца, подобна на Юпитер. През 

2014 г. Веселин Костов и екипът му откриват планета  и я назовават Кеплер-

413. Вместо да обикаля около едно слънце, тя се върти около две. Новата 

планета има и друга особеност. Сезоните ѝ се сменят необикновено бързо. 

Наклонът ѝ се изменя с 30 градуса само за 11 години, докато на Земята за 

това са нужни 26 000 години. 

Общо 14 т.  

(По 1 т. за всяка редакти-

рана грешка.) 

18. В 2 т.  

19. А 1 т. 

20. В 2 т. 

21. Г 2 т. 

22. Б 2 т. 

23. А 1 т. 

24. А) – Странджата; Б) – Бръчков; В) – баба Илийца;  

Г) – отец Евтимий, калугерът 

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: родолюбие, готовност за 

саможертва в името на свободата на родината, отдаденост на дълга, себеотри-

цание, реторично възклицание, оксиморон, междуметие, апосиопеза и др. 

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. 


