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Ключ за верните отговори – част 1 

Задача № Отговор Брой точки 

1. А 1 т. 

2. В 2 т. 

3. Б 2 т. 

4. Г 2 т. 

5. Б 2 т. 

6. А 2 т. 

7. Г 2 т. 

8. В 1 т. 

9. Г 2 т. 

10. В 2 т. 

11. А 2 т. 

12. Г 1 т. 

13. Възможен отговор: Би могло да се каже, че съчинението на Витрувий е опи-

сание на идеалните човешки форми, несъществуващи в действителност. 

2 т. 

14. Възможен отговор: Запетаята отделя подчинено изречение от главно (за 

верен отговор ще се приема и обратното). 

2 т.  

15. Възможни отговори: четири длани са равни на една стъпка; 

четири лакътя са един човешки ръст;  

широчината на разперените ръце е равна на височината на човек 

Общо 3 т.  

(По 1 т. за всеки верен 

отговор.) 

16. Възможен отговор: Той спокойно ѝ каза, че съпругът ѝ ще се прибере, но вът-

ре в себе си се учуди, че тя въобще не се впечатли от предупреждението му. 

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. Панорамна площадка е монтирана на височина 1563 метра. Конструкци-

ята ѝ издържа 3-тонен товар. Пътят до нея е черен, а предприемчиви местни 

жители предоставят_ като услуга_ тридесетминутно превозване с джип. 

Колкото по-големи препятствия се преодоляват, толкова по-силен е адрена-

линът. А горе изживяването е неописуемо. Местните препоръчват да не се 

изкачва върхът в лошо време, защото там падат много гръмотевици. 

Общо 14 т.  

(По 1 т. за всяка редакти-

рана грешка.) 

18. А 2 т.  

19. Б 2 т. 

20. Б 1 т. 

21. В 2 т. 

22. Б 1 т. 

23. Г 2 т. 

24. А) – „Една българка“; Б) – „До Чикаго и назад“;  

В) – „Вятър ечи, Балкан стене“; Г) – „Немили-недраги“ 

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: ода, обръщение към ези-

ка, реторичен въпрос, инверсия, метафора, защита и възхвала на словото, поле-

мика, родолюбие, възрожденски (паисиевски) патос 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. 


