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ПРЕДГОВОР И УКАЗАНИЕ
ЗА РЕШАВАНЕТО НА ТЕСТОВЕТЕ
Това помагало по ЕЗИКОВА КУЛТУРА, правопис и
пунктуация се състои от петнадесет теста, в които са
представени основните книжовни норми от правописната система
на българския език. Изисква се практическо прилагане на
нормите.
Всеки от тестовете съдържа по три задачи. Първата се
състои от шейсет думи. Те са написани с по няколко варианта.
Трябва да бъде подчертан този вариант, който читателят счита
за правилен. Всяка от шейсетте думи задължително има верен
отговор. След това решаващият тестовете може да направи
проверка в отговорите, които са приложени в края на книжката. В
съвременната правописна норма има думи, за които се допуска
писане по два начина – те се наричат дублети. В отговорите са
посочени и двата варианта.
Втората задача се състои от кратък текст или от няколко
изречения, между които няма текстова връзка. В тази задача
нарочно са допуснати правописни грешки. Препоръчваме на
нашите читатели да препишат втора задача от теста. Във втора
задача няма допуснати пунктуационни грешки. След решаването
и на втората задача – отново може да се сравни с отговорите в
края на книжката.
В третата задача от тестовете се проверява до каква
степен читателите са усвоили съвременните пунктуационни
норми на българския език. Взети са текстове от класически
произведения на българската литература. Читателят следва да
постави пропуснатите пунктуационни знаци, без да променя
границите на изреченията. Не може да се слага знак за край на
изречението и след това да се започва с главна буква. В
книжката е даден отговор и на третата задача от теста.
Българската пунктуационна норма допуска различни варианти за
употреба на пунктуационните знаци. Ние сме дали един вариант,
който не е единствен. Може да сме употребили вътрешноизре-
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ченски знак запетая, читателят да е поставил в същата позиция
тире, знак ; (точка и запетая), скоби или друга комбинация. В
дадената позиция със сигурност трябва да има пунктуационен
знак, като субективизмът на автора дава възможност за лична
интерпретация. Затова в определени позиции сме поставили знак
*. Когато има знак *, това означава, че е възможна употребата и
на друг пунктуационен знак, който е поставен в скоби след
звездичката. Ако са отбелязани две звездички **, то тогава в тази
позиция е допустимо да има пунктуационен знак, даден в скоби,
но също така е приемливо и да няма никакъв препинателен знак.
Така нашето решение на третата задача от теста се явява
препоръчително.
Предложеното помагало дава възможност на читателите
лесно да установят равнището на своята езикова грамотност. В
книжката не са дадени ПРАВИЛА. Теоретични насоки за
усвояването на съвременните книжовни норми на българския
език излагаме в отделна книжка „Съвременни норми на
ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА. Правопис, пунктуация, бизнес
кореспонденция‖. Двете помагала са в неразривна връзка – в
настоящото се съдържа само практическата част, а в
„Съвременни норми на ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА...‖ са дадени
теоретични указания.
Препоръчваме съвместното ползване на двете книжки.
Когато читателят се колебае при избора на определен вариант,
може да прочете кое точно правило установява писането на
дадена дума или употребата на определен пунктуационен знак в
теоретичната част.
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ТЕСТ № 1
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) обер келнер,
б) оберкелнер,
в) обер-келнер;
2. а) обрастна,

б) обрасна,

в) убрасна,

г) убрастна;

3. а) научно-практически,
в) научнопрактически,
д) нъучно практически,

б) научно практически,
г) нъучно-практически,
е) нъучнопрактически;

4. а) несвоевременос,
в) несвоевременост,

б) несвоевременнос,
г) несвоевременност;

5. а) не мил не драг,
в) немилнедраг,

б) немил-недраг,
г) немил недраг;

6. а) неодделимос,
в) неотделимост,

б) неотделимос,
г) неодделимост;

7. а) небет шекер,

б) небет-шекер,

8. а) непокизъм, б) непокизам,
9. а) неомеснос,
г) неумесност,

в) небетшекер;

в) непукизъм, г) непукизам;

б) неумеснос,
д) неуместност,

в) неомесност,
е) неоместност;

10. а) началникоддел, б) началник-оддел, в) началник оддел,
г) началник-отдел, д) началникотдел, е) началник отдел;
11. а) сраснатост,
в) срастнатост,

б) срастнатос,
г) сраснатос;

12. а) възмургавичак, б) възмургавичък,
в) възмургъвичак, г) възмургъвичък;
13. а) мъчноуязвим,
г) мачнооязвим,
ж) мачно уязвим,
14. а) обуржуазяват се,
в) убуржуазяват се,

б) мъчнооязвим,
д) мъчно уязвим,
з) мачно оязвим;

в) мачноуязвим,
е) мъчно оязвим,

б) обуржоазяват се,
г) убуржоазяват се;
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15. а) бременоста,
в) бремеността,

б) бременноста,
г) бременността;

16. а) антисиизмически,
в) антисеизмически,

б) анти-сиизмически,
г) анти-сеизмически;

17. а) лешникотрошачка, б) лешнико-трошачка,
в) лещникотрошачка, г) лещнико-трошачка;
18. а) лявосектантски,
в) левосектантски,

б) левосектански,
г) лявосектански;

19. а) обезсърчат,
в) обессърчат,

б) обезсърчът,
г) обессърчът;

20. а) йерархий,
в) ерархий,

б) ерархии,
г) йерархии;

21. а) педесегодишнина, б) педесетгодишнина,
в) педесе-годишнина, г) педесет-годишнина,
д) петдесегодишнина, е) петдесетгодишнина,
ж) петдесе-годишнина, з) петдесет-годишнина;
22. а) елинпелинови,
в) ЕлинПелинови,

б) елин-пелинови,
г) Елин-Пелинови;

23. а) оттатък,
г) оттатак,
ж) о татак,

б) отатък,
д) от татък,
з) от татак;

24. а) кърпи-кожух,
г) кърпикожух,
ж) карпикужух,

б) кърпи-кужух, в) кърпикужух,
д) карпи-кожух, е) карпи-кужух,
з) карпикожух;

25. а) радиално-лачист,
в) радиално-лачис,
д) радиалнолачист,
ж) радиалнолачис,

б) радиално-лъчист,
г) радиално-лъчис;
е) радиалнолъчист,
з) радиалнолъчис;

в) отатак,
е) о татък,
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26. а) доуглупяват,
в) доуглупявът,

б) дооглупяват,
г) дооглупявът;

27. а) опарничавоста,
в) опърничавоста,

б) опарничавостта,
г) опърничавостта;

28. а) двоинственоста,
в) двоиственоста,
д) двойнственоста,
ж) двойственоста,

б) двоинствеността,
г) двоиствеността,
е) двойнствеността,
з) двойствеността;

29. а) безпереспективноста,
в) безперспективноста,

б) безпереспективността,
г) безперспективността;

30. а) кузуначен,
в) кузоначен,

б) козуначен,
г) козоначен;

31. а) преосигурени,
г) приусигурени,

б) приосигурени, в) преусигурени,
д) приосигорени, е)приусигорени;

32. а) голямокалибрен,
в) големокалибрен,

б) голямокълибрен,
г) големокълибрен;

33. а) истребителят,
г) изстребителът,

б) изстребителят, в) истребителът,
д) изтребителят, е) изтребителът;

34. а) царволана,
в) царвулана,

б) църволана,
г) цървулана;

35. а) опадъчноста,
г) упадъчността,
ж) опадачността,

б) опадъчността, в) упадъчноста,
д) опадачноста, e) упадачноста,
з) упадачността;

36. а) лафкаджии,
в) лавкаджии,

б) лафкаджий,
г) лавкаджий;

37. а) помарморът,
в) помарморят,

б) помърморът,
г) помърморят;

38. а) отекчителнос,
в) отегчителнос,

б) отекчителност,
г) отегчителност;
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39. а) безвазмезно,
в) безвазмездно,

б) безвъзмезно,
г) безвъзмездно;

40. а) щурутии,
в) щурутий,

б) щуротии,
г) щуротий;

41. а) шесмесна,
в) шесместна,

б) шестмесна,
г) шестместна;

42. а) непрекосновеноста,
в) непрекосновеността,
д) непрекостновеноста,
ж) непрекостновеността,

б) неприкосновеноста,
г) неприкосновеността,
е) неприкостновеноста,
з) неприкостновеността;

43. а) вманиаченоста,
в) вманияченоста,

б) вманиачеността,
г) вманиячеността;

44. а) дуализъмът,
в) дуализмът,

б) дуълизъмът,
г) дуълизмът;

45. а) единнофронтофски,
в) единофронтовски,

б) единнофронтовски,
г) единофронтофски;

46. а) преиждът,
в) прииждът,

б) преиждат,
г) прииждат;

47. а) нокатят,
в) нокатът,

б) нокътят,
г) нокътът;

48. а) няколкомилионо,
в) неколкомилионо,

б) няколкомилионно,
г) неколкомилионно;

49. а) доопостошават,
в) доопустошават,

б) доупостошават,
г) доупостушават;

50. а) съдия-изпълнителят, б) съдия-изпълнителът,
в) съдияизпълнителят, г) съдияизпълнителът;
51. а) свестна,
в) свесна,

б) свястна,
г) свясна;
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б) згъстели,
г) сгъстели;

53. а) полусферичен, б) полусфиричен, в) полусверичен,
г) полусвиричен, д) полу-сферичен, е) полу-сфиричен,
ж) полу-сверичен, г) полу-свиричен;
54. а) кирилометодиевски, б) кирило-методиевски,
в) Кирилометодиевски, г) Кирило-Методиевски,
д) кирилометодиефски, е) кирило-методиефски,
ж) Кирилометодиефски, з) Кирило-Методиефски;
55. а) военноавиациона,
в) военоавиациона,
д) военно-авиациона,
ж) воено-авиациона,

б) военноавиационна,
г) военоавиационна,
е) военно-авиационна,
з) воено-авиационна;

56. а) потискам,
в) потискъм,

б) подтискам,
г) подтискъм;

57. а) схватливоста,
в) схфатливоста,

б) схватливостта,
г) схфатливостта;

58. а) изваняли,
г) извънели,
ж) иззвънели

б) извъняли,
д) иззваняли,
з) иззванели;

59. а) аодиенция,
в) аоденция,

б) аудиенция,
г) ауденция;

60. а) ореголиръм,
г) урегулиръм,
ж) уреголирам,

б) орегулиръм, в) уреголиръм,
д) ореголирам, е) орегулирам,
з) урегулирам.

в) изванели,
е) иззвъняли,

Задача 2. Препишете правилно изреченията:
1. Шофйора и полицая разговаряха по уживено, от колкото
фсъщнос беше необходимо, флагаха прикалена имоция ф
расговорът, но полека, лека ситоациятъ се успокои, мъжъ се
утпустна, за момент дури не саобразяваше, че зат тях стуеше
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другия шофйор.
2. Именно заштото расчитаще на помошта му тя зъпочна да
се зъпузнава с литературнокритическите пруизвидения, чак
кугату нъблежаваше мумента за испита.
3. Високия мъж се яви на уговореното време край
бачкофският манастир в Родопите.
4. Срет пустинята слънцето преличаше на пробойана въф
небесният сфот, сякаш някои бе прумушил със шиш небето и от
там се изливаше целия атски огън на фселената.
5. Първия, които се пуяви на хуризонтът, беше найкрасивият, но нашия поглет беше превлечен от опоритият напор
на черния кон да приуделее оградата на дворът.
6. Хърмонията с светът беше одново намерена – тойъ път
пот пластът на спокоиствието; хърмонията, куято се упира не на
пространственото, географско осещане за света, не на скороста и
динамиката, а на вътрешният поглет.
7. Сребристия мерцедес, който гледахме на Пловдифският
панаир, фсъшнос беше шесместен, в интириора на моделът
дизайнерът бе вложил основния идеал на епохата за
мултифункционалният афтомобил – динамизъмът, променящи се
параметри, максимална сигорнос на пътят.
8. В същност, в крайа на крайщата, от срещата на
сексуалната експлозивнос и леденото бесчуствие неможе дъ се
пулучи някъкъв неочакван резултат, развръската ще бъде винаги
една - невъзможно усаществяване на продалжителни кунтакти.
9. Савременния бългърски младеш много остро васпиема
сблъсъкъ между светът на мечтите си и реалноста на житейската
действителнос; влиза в животът бес точният си социален адрез и
това е расковничето на липсата на премирение, на социалният
нигативизам и на безугледната неувладяема пристъпнос сред
младите хора.
Задача 3. Възстановете пропуснатите пунктуационни знаци:
Тъй минаваше денят. Надвечер беше друго горещината
намаляваше въздухът ставаше прозрачен и мек прохладен
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ветрец милваше лицето ободряваше вълнуваше кръвта. Боянов
не пазеше вече главата си от слънцето и стоеше или пак на
пейката или се разхождаше назад и напред из двора не беше
вече тъй отпуснат и ленив. Мозъкът му се раздвижваше той
започваше да живее да мисли а главно да мечтае. Прекарал
младостта си в денонощна служба над апарата изпитал много
неволи и много нужди живо свидетелство на които бяха
хлътналите му гърди и без време прегърбената му фигура той
усещаше сега трескава и неугасима жажда да живее прекарваше
през ума си всички възможни радости които не беше изпитал
всички наслаждения които не познаваше. И малко по малко в
душата му вземат връх тия необуздани желания тази
опожаряваща мъка за любов и за жена която изпитва всеки
самотник. Крачките на Боянова започват да стават по-бързи той
гледа прехласнато очите му са запалени и горят. Отсега нататък
в неговото въображение неотлъчно стои и го омайва с
неотразима съблазън образът на една жена която той добре
познава. Това беше Маруся дъщерята на Остап Бедренко един
от ония казаци които бяха се настанили в едно съвсем близко
едва на три-четири километра оттук село. Всеки празничен ден
Маруся дохождаше на станцията сама и пеш и червеният ù чадър
отдалеч още се люлееше и блещеше измежду нивите като
голямо някакво цвете.

Мирослав Михайлов

113

ТЕСТ № 2
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) научно-теоретически, б) научнотеоретически,
в) научно теоретически, г) научно-теоритически,
д) научнотеоритически,
е) научно теоритически;
2. а) неъндерталец,
в) ниандерталец,

б) неандерталец,
г) ниъндерталец;

3. а) неврастеноболен,
в) неврастено болен,
д) неврастенно-болен,

б) неврастено-болен,
г) неврастенноболен,
е) неврастенно болен;

4. а) обеземляване,
в) обезземяване,

б) обезземляване,
г) обеземяване;

5. а) неистинос,
в) неистиност,

б) неистиннос,
г) неистинност;

6. а) нов-новеничък, б) нов новеничък,
г) нов-новеничак, д) нов новеничак,

в) новновеничък,
е) новновеничак;

7. а) номеролог,
г) нумеролок,
ж) нумерулог,

в) нумеролог,
е) номерулок,

б) номеролок,
д) номерулог,
з) нумерулок;

8. а) несвартливос, б) несвартливост,
г) несвъртливост, д) несвратливос,
ж) несврътливос, з) несврътливост;

в) несвъртливос,
е) несвратливост,

9. а) национално-демократически,
б) националнодемократически,
в) национално демократически,
г) нъционално-демократически,
д) нъционалнодемократически,
е) нъционално демократически;
10. а) неблаговазпитанос,
в) неблаговъзпитанос,

б) неблаговазпитаност,
г) неблаговъзпитаност;

114

11. а) гостба,

Тестове по езикова култура

б) гозтба,

12. а) загадачен,
в) зъгадачен,

в) госба,

г) гозба;

б) загадъчен,
г) зъгадъчен;

13. а) маникен, б) манекен, в) мъникен,

г) мънекен;

14. а) превлекателен,
в) превликателен,

б) привлекателен,
г) привликателен;

15. а) бесисходица,
в) безизходица,

б) безисходица,
г) бесизходица;

16. а) саваршено,
в) съвършено,

б) съваршено,
г) савършено;

17. а) крайстишие,
г) крайстишийе,

б) краестишие,
д) краестишийе,

в) краистишие,
e) краистишийе;

18. а) паришки, б) парижки, в) пъришки,

г) пърижки;

19. а) бингозала,

в) бинго зала;

б) бинго-зала,

20. а) западнобългарски,
в) западнобългърски,

б) западно-български,
г) западно-бългърски;

21. а) легетимен,
в) лигитимен,

б) легитимен,
г) лигетимен;

22. а) двувласнически,
в) двовласнически,

б) двувластнически,
г) двовластнически;

23. а) течат,

б) текат,

в) течът,

г) текът;

24. а) истискан, б) изстискан, в) исстискан, г) иззтискан;
25. а) савременик,
в) савременник,

б) съвременик,
г) съвременник;

26. а) паисиефски,
в) паисиевски,

б) паисийефски,
г) паисийевски;
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б) подхвърквам,
г) подхвръквам;

28. а) люпилна, б) люпилня,

в) лупилна,

29. а) пириметър,
в) периметър,

б) пириметар,
г) периметар;

30. а) одължавам,
в) одължавъм,

б) удължавам,
г) удължавъм;

г) лупилня;

31. а) миногеоложки, б) миногеолошки,
в) мино-геоложки,
г) мино-геолошки, д) минногеоложки, e) минногеолошки,
ж) минно-геоложки, з) минно-геолошки;
32. а) йорданйовковия,
в) Йорданйовковия,
д) ЙорданЙовковия,

б) йордан-йовковия,
г) Йордан-йовковия,
е) Йордан-Йовковия;

33. а) двоточие, б) двуточие,

в) двоеточие, г) двуеточие;

34. а) пресекъл, б) пресякъл,

в) пресекал,

35. а) горнооряхофски,
в) Горнооряхофски,
д) горнооряховски,

г) пресякал;

б) горно-оряхофски,
г) Горно-оряхофски,
е) горно-оряховски;

36. а) егоизъма, б) егоизма,

в) игоизъма,

г) игоизма;

37. а) безнадежнос,
в) безнадежднос,

б) безнадежност,
г) безнадеждност;

38. а) димитровден,
в) димитров-ден,

б) Димитровден,
г) Димитров-ден;

39. а) епидимиолошка,
в) епидимиоложка,

б) епидемиолошка,
г) епидемиоложка;

40. а) загори-тенжера,
в) загоритенджера,

б) загоритенжера,
г) загори-тенджера;

41. а) одвуявам, б) удвуявам,

в) одвоявам,

г) удвоявам;
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42. а) прозяфки, б) прозефки,

в) прозявки,

г) прозевки;

43. а) екзистенциялен,
в) егзистенциален,

б) егзистенциялен,
г) екзистенциален;

44. а) кремвирши,
в) кремвиши,

б) кренвирши,
г) кренвиши;

45. а) насам-натам,
в) насам-нътам,

б) насамнатам,
г) насамнътам;

46. а) металолеарна,
в) металолеярна,

б) метало-леарна,
г) метало-леярна;

47. а) претрассъдък,
г) претразсъдак,
ж) предрассъдак,

б) претразсъдък,
д) предрассъдък,
з) предразсъдак;

в) претрассъдак,
е) предразсъдък,

48. а) военопленик,
в) военнопленник,

б) военнопленик,
г) военопленник;

49. а) бесжизненос,
в) бесжизненост,

б) безжизненос,
г) безжизненост;

50. а) пустошта,
г) пустоща,

б) пустощта,
д) пустощта;

в) пустоща,

51. а) отговорнос,
в) отговорност,

б) одговорнос,
г) одговорност;

52. а) етнографски,
в) еднографски,

б) етногравски,
г) едногравски;

53. а) распръснатоста,
в) разпръснатостта,
д) разпръстнатоста,

б) разпръснатоста,
г) распръстнатоста,
е) распръстнатостта;

54. а) истъпление,
в) исстъпление,

б) изстъпление,
г) итъпление;

55. а) къфес,

в) къфез,

б) кафес,

г) кафез;
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56. а) комедиантка,
в) комедиянка,

б) комедиянтка,
г) комедианка;

57. а) бесвременоста,
в) безвремеността,
д) безвременността,

б) безвременоста,
г) безвременноста,
е) бесвременността;

58. а) пораснъл, б) пораснал, в) порастнъл,
59. а) шаблоннос,
в) шаблонос,

б) шаблонност,
г) шаблоност;

60 а) бесжизненос,
в) безжизненост,

б) безжизненос,
г) бесжизненост.

г) порастнал;

Задача 2. Поправете правописните грешки:
Имено сюжета изразява характера на играта, която авторът
иска да играе със читателят. Знаем, че сюжета е субективна
намеса в „обективният‖ ход на расказваната история със цел
получаването на допалнителни художественно-естетически
ефекти; тази намеса е сретство за дозиране на информацията, за
подържане на напрежението, за създаване на естетически
значими згъстявания и разреждания на сабития, емоций,
вношения. Сюжета е начин за многократно овеличаване на
смисловообразните варияций на иначе сходни истории…
Един много переспективен подход към художественната
конструкция на сюжета прледлага руския структоралис
Жолковски. Той разглежда произведението като „сложен
многостапален осилвател, действието на който се разгръща в
съзнанието на читателят… Автоматизъмът на нашто
въображение се използва от художникът като огромен резервуар
умствена енергия и му позволява да доставя нашите мисли и
чуства във предварително набелязаните точки на този маршрут,
който ние наричаме сюжет на произведението‖... Това, което
автора нарича „автоматизъм на нашто въображение‖, е до
голяма степен имено игровата наклоннос на нашто въображение,
на което сюжета предлага едновременно материял и тласак за
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особен вид игра. В съшнос имено играта е една от най-силните
прожини на „осилването‖, макар автора да не се занимава
спецялно със този въпрос.
Задача 3. Поставете пропуснатите препинателни знаци,
без да поменяте границите на изреченията:
В залата на общината която сеньорът на Ним предостави
драговолно дойдоха двадесетина катарски първенци които тук
наричат както и у нас съвършени. И те като българските си
събратя бяха окльощавели хора ходеха с власеници някои бели
други черни имаха смирени и кротки лица на светци само очите
им горяха. И очите на моя барон Людовик горяха но техният огън
беше огън унищожителен зъл убиващ а у тия хора той беше
повече като светлина каквато е например светлината на
слънцето когато изгрее внезапно през навъсения януарски ден.
Такъв беше огънят на техните очи.
А за двата цвята на расата им белия и черния научих още
през първия ден на събора. Бели власеници носеха съвършените
които във вярата си не се различаваха по нищо от вярата на
Учителя Йосиф. Съвършените дето носеха черните раса
наричаха себе си драговищци. Тоя ден като слушах пренията им
с учителя Йосиф разбрах в какво се различава вярата им от
нашата вяра. Те смятаха Сатанаил за равен на бога.
Драговищците казват Както Доброто е вечно,така и злото е вечно.
Бог на Доброто е нашият бог и син му Исус. Бог на Злото е
Сатанаил. Винаги е имало и винаги ще има Добро и Зло‖.
Драговищците казват Само душите на тия хора които живеят
строго по божите закони изложени от Исус записани от
евангелиста Йоан и отчасти записани от другите евангелисти
само тия души ще идат в царството божие и ще имат достъп до
престола на Отца. А душите на всички останали които не живеят
по божиите закони но живеят по законите на Злото или само
отчасти живеят по законите на Злото или само отчасти по
законите на Доброто всички те са обречени на Сатанаил и ще
бъдат в неговото царство до края на безкрайните времена.
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ТЕСТ № 3
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) научно-технически,
б) научнотехнически,
в) научно технически;
2. а) неблагосклоноста,
в) неблагосклоността,

б) неблагосклонноста,
г) неблагосклонността;

3. а) някъдешен,
в) някадешен,

б) некъдешен,
г) некадешен;

4. а) небелунг, б) нибелунг, в) нибилунг,
д) небелунк, е) нибелунк, ж) нибилунк,
5. а) нъчалник-влак, б) нъчалниквлак,
г) началник-влак, д) началниквлак,

г) небилунг,
з) небилунк;
в) нъчалник влак,
е) началник влак;

6. а) невропатологичен,
в) невро патологичен,
д) невро-пътологичен,

б) невро-патологичен,
г) невропътологичен,
е) невро пътологичен;

7. а) низкопоклоник,
в) низкопоклонник,

б) нископоклоник,
г) нископоклонник;

8. а) обективно реален,
в) обективнореален,
д) обиктивно-реален,

б) обективно-реален,
г) обиктивно реален,
е) обиктивнореален;

9. а) нрафственос, б) нравственос,
г) нравственнос, д) нрафственост,
ж) нрафственност, з) нравственност;

в) нрафственнос,
е) нравственост,

10. а) научно художествен,
в) научнохудожествен;

б) научно-художествен,

11. а) вънкашноста,
в) вънкъшноста,

б) вънкашността,
г) вънкъшността;

12. а) двуякоста, б) двуякостта, в) двоякоста, г) двоякостта;
13. а) допряни, б) допрени,
в) дупряни,
г) дупрени;
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14. а) десетък, б) десятък,
в) десетак,
г) десятак;
15. а) изтърпяли, б) изтърпели, в) изтарпяли, г) изтарпели;
16. а) пясъчливоста,
в) песъчливоста,

б) пясъчливостта,
г) песъчливостта;

17. а) оживеноста,
в) уживеноста,

б) оживеността,
г) уживеността;

18. а) савремена,
в) съвремена,

б) савременна,
г) съвременна;

19. а) досетливоста,
в) дусетливоста,

б) досетливостта,
г) дусетливостта;

20. а) куткодякам,
в) куткудякам,

б) кудкодякам,
г) кудкудякам;

21. а) бескруполен,
в) бескрупулен,

б) безскруполен,
г) безскрупулен;

22. а) брашнян, б) брашнен, в) бръшнян, г) бръшнен;
23. а) безпристрасноста,
в) безпристрастноста,
д) безпристрасността,

б) беспристрастноста,
г) беспристрасността,
е) безпристрастността;

24. а) застоялоста,
в) застоелоста,

б) застоялостта,
г) застоелостта;

25. а) изпалзели,
в) изпалзяли,

б) изпълзели,
г) изпълзяли;

26. а) ловжийски,
в) ловжииски,

б) ловджийски,
г) ловждииски;

27. а) таканта,

б) тъканта, в) тъкънта,

28. а) пришка,

б) прищка, в) приштка, г) прищтка;

29. а) неулувимо,
в) неолувимо,

г) такънта;

б) неуловимо,
г) неоловимо;
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30. а) прилъстителен,
в) приластителен,

б) прелъстителен,
г) преластителен;

31. а) анцук,
б) анцуг,
32. а) лапни-моха,
в) лапни-муха,

в) анцунк,
г) анцунг;
б) лапнимоха,
г) лапнимуха;

33. а) прищевки,
в) прищефки,

б) прищявки,
г) прищяфки;

34. а) безапелационоста,
в) безапелационноста,

б) безапелациоността,
г) безапелационността;

35. а) убляли се,
в) обляли се,

б) ублели се,
г) облели се;

36. а) авиоспециалис,
в) авиоспециялис,

б) авиоспециалист,
г) авиоспециялист;

37. а) пеноар, б) пенуар, в) пеньоар, г) пенюар;
38. а) тъмносивосиньо,
б) тъмно-сивосиньо,
в) тъмно-сиво-синьо,
г) тъмносиво-синьо;
39. а) светло-сенки,
в) светло-сянки,

б) светлосенки,
г) светлосянки;

40. а) агронефтопроект,
в) агро-нефто-проект,
д) агро-невтопроект,

б) агро-нефтопроект,
г) агроневтопроект,
е) агро-невто-проект;

41. а) бай Ганьо,
в) бай Ганю,

б) Бай Ганьо,
г) Бай Ганю;

42. а) ще привлекът,
в) ще привликът,

б) ще привлекат,
г) ще привликат;

43. а) ритоалнос,
в) ритоалност,

б) ритуалнос,
г) ритуалност;

44. а) дървеснослоест,
в) дървеснослоес,

б) дървестнослоест,
г) дървестнослоест;
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б) разкаяние,
г) разкъяние;

46. а) потомак, б) потомък, в) путомак, г) путомък;
47. а) целосноста,
б) целосността,
в) цялосноста,
г) цялосността
д) целостноста,
е) целостността,
ж) цялостноста,
з) цялостността;
48. а) Българио,
в) Балгарийо,

б) Балгарио,
г) Българийо;

49. а) уплешивяли,
в) уплешивели,

б) оплешивяли,
г) оплешивели;

50. а) посланик,
в) посланник,

б) постланик,
г) постланник;

51. а) словесност,
в) словеснос,

б) словестност,
г) словестнос;

52. а) авто-мото-клуб,
в) автомото-клуб,
д) авто мотоклуб,

б) автомотоклуб,
г) авто-мотоклуб,
е) авто мото клуб;

53. а) варзопче,
в) вързопче,

б) варзобче,
г) вързобче;

54. а) педиатърът,
в) педиатърат,

б) педиятърът,
г) педиятърат;

55. а) варвъризъма,
в) варвъризма,

б) варваризъма,
г) варваризма;

56. а) каканизал,
в) какънизал,

б) каканизъл,
г) какънизъл;

57. а) ромонеш,
в) румонеш,

б) ромонещ,
г) румонещ;

58. а) отвръждавам,
в) утвръждавам,

б) отвърждавам,
г) утвърждавам;
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59. а) престапление,
в) пристапление,

б) престъпление,
г) пристъпление;

60. а) иван-вазовски,
в) Иван-Вазовски,
д) Иванвазовски,

б) Иван-вазовски,
г) иванвазовски,
е) ИванВазовски.

Задача 2. Поправете правописните грешки:
1. Според техните политически и географски претстави пътя
за въсходът на Руската империя задалжително било ниобходимо
да мине прес Босфора и Дърданелите – предверия към
световният простор.
2. Най-знъчителния пренос на Иван Вазов прес целият му
творчески периот е беспорно романът Пот игото, посветен на
духовният подем на българският нарот – от най-бедният селянин
–до най-бугатият, за тугавашният момент, българин-чорбаджийя.
3. В романът задачата на афторът е да покаже духът и
фолософията на народът в момент на най-тешки испитания, да
претстави идейата за духовното израсване и великата споика
между личноста и колективът, бес куято не само опщественият
нъпредак, но и съмото освобождение би било невъзможно.
4. Ротствената близост със руснаците поради опщият
славянски происхот и успехите на руският войник в неколко
последоватилни воини срещу турция пораждат вярата на
бългърите, че точно Русия е единственната велика сила, куято
може да им помогне.
5. Едно од най-видните места срет претставителите на
българския критически риализам на деветдесете години заима
народния поет Иван Вазоф, които в сфоите творби чрес
завладяващият граждански патос и ярки обръзи изубличава
пулитическия морал на буржуазията, опадъка на нравите в града
и рисува бетственното положение на народът.
6. Тук проличава противоречието между моралистът, който
вярно схфаща и рисува хората, и идеолога, които иска да ги
потчини на отхвърлени от живота норми.
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7. В Записки по Българските вастания афтора рассказва с
непосретственноста на очевидецът за животат ф поробена
Балгария и описва потготофката и ходът на априлското въстание.
8. Шибил, страшният хайдутин, когото зъптиета и
кърсердари търсеха под дарво и камак, слизаше от планината и
утиваше да се придаде.
9. Хан Крум пръф сазрял неопходимоста от ликвидиране на
племеното съмоуправление и стигнал до правилният извот за
централизъмът, което на практика означавало да се ликвидира
власта на местният вожд и провинцийте да се оправляват от
лица, преко потчинени на ханът.
Задача 3. Поставете пропуснатите препинателни знаци,
без да променяте границите на изреченията:
Тя пристигаше малко заморена и пламнала от слънцето но
весела бодра разменяше с Боянова някоя и друга дума докато си
почине след това поискваше перо и мастило сядаше до една
маса под акациите и започваше да пише писма. Тя пишеше много
писма често пъти това траеше два или три часа. Когато
свършваше Маруся пущаше писмата си в кутията и отново
приказваше с Боянова смееше се и го гледаше доверчиво със
сините си очи. Тя имаше руси коси беше висока и стройна.
Боянов ставаше свободен говореше много като постоянно
разсмиваше Маруся със своя руски език и твърде често и
продължително спираше очи върху облите гърди и силните
бедра на момичето. Най-после тя си отиваше и Боянов със скръб
гледаше как червеният ù чадър потъва и се губи из нивите.
Нейният образ продължаваше да стои във въображението му и
вечер до късно не го оставяше да заспи. Той се обвиняваше в
нерешителност и несръчност измисляше хиляди хитрини и
лукавства които биха му осигурили пълен успех ако беше си
послужил с тях. Даваше си дума да бъде по-смел и нападателен
и наред с най-идиличните си планове да предложи ръката си на
Маруся да живее в село с нея и дори да ходи с рубашка и да
пусне брада като същински казак кроеше и други много по-опасни
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и рисковани решаваше да излезе някой празничен ден в нивите
извън село да чака там докато се покаже червеният чадър на
Маруся и да я срещне. По това време в полето рядко има хора.
Но още на другия ден наедно със слънчевата светлина всички
тия планове се изпаряваха той нямаше нито куража нито
желанието да ги изпълни толкоз повече че твърде намясто си
спомняше че Маруся е яка и храбра мома и нейният чадър
въпреки копринения си плат има доста здрава дръжка.
ТЕСТ № 4
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) рассеяността,
б) разсеяноста,
в) рассеяноста,
г) разсеяността;
2. а) расъблякли,
в) разсъблекли,

б) расъблекли,
г) разсъблякли;

3. а) полуграмотен,
в) полу-грамотен,

б) пулуграмотен,
г) пулу-грамотен;

4. а) здравно-осигурителен, б) здравноосигурителен,
в) здравно осигурителен, г) здравно-усигурителен,
д) здравноусигурителен, е) здравно усигурителен;
5. а) зидаро мазач,
г) зидаро мъзач,

б) зидаромазач,
д) зидаромъзач,

в) зидаро-мазач,
е) зидаро-мъзач;

6. а) зломисленнос,
в) зломисленност,

б) зломисленос,
г) зломисленост;

7. а) подварзиите,
в) потварзиите,

б) подвързиите,
г) потвързиите;

8. а) тирапефтичен,
в) терапефтичен,

б) тирапевтичен,
г) терапевтичен;

9. а) войственоста,
в) войнственоста,

б) войствеността,
г) войнствеността;
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10. а) буздоган,
в) боздоган,

б) буздуган,
г) боздуган;

11. а) автокраций,
в) афтокраций,

б) автокрации,
г) афтокрации;

12. а) тенжера, б) тенджера, в) тенжура, г) тенджура;
13. а) весникарът,
в) весникарят,

б) вестникарът,
г) вестникарят;

14. а) арабажийски,
в) арабъжийски,

б) арабаджийски,
г) арабъджийски;

15. а) симптоми,
в) симбтоми,

б) синптоми,
г) синбтоми;

16. а) мердиан, б) меридиан, в) мердиян, г) меридиян;
17. а) бесзаконо,
в) бесзаконно,

б) беззаконо,
г) беззаконно;

18. а) бомбонера,
в) бомбониера,

б) бонбонера,
г) бонбониера;

19. а) дрипавичак,
в) дрипъвичак,

б) дрипавичък,
г) дрипъвичък;

20. а) военовременна,
в) военовремена,
д) воено-временна,
ж) воено-времена,

б) военновременна,
г) военновремена,
е) военно-временна,
з) военно-времена;

21. а) двоотробен,
в) двоутробен,

б) двуотробен,
г) двуутробен;

22. а) пурпурночервен,
в) пурпорночервен,

б) пурпурно-червен,
г) пурпорно-червен;

23. а) аргонодъгов,
в) аргоннодъгов,

б) аргоно-дъгов,
г) аргонно-дъгов;
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24. а) анти-глобалистка,
в) анти-глобалиска,
д) анти-глобълистка,
ж) анти-глобълиска,

б) антиглобалистка,
г) антиглобалиска,
е) антиглобълистка,
з) антиглобълиска;

25. а) гълапче, б) гълабче,

в) гълъпче,

г) гълъбче;

26. а) памфлет, б) памфлед, в) панфлет, г) панфлед;
27. а) теоретизирал,
в) теоритизирал,

б) теоретизиръл,
г) теоритизиръл;

28. а) саумели, б) саумяли, в) съумели, г) съумяли;
29. а) истощение,
в) истущение,

б) изтощение,
г) изтущение;

30. а) утаична, б) отаична,

в) утаечна,

31. а) принудителноста,
г) принодителноста,

б) принудителността,
д) принодителността;

32. а) осквирнена,
в) осквернена,

б) усквирнена,
г) усквернена;

33. а) машиннописка,
в) машинописка,

б) машиннопистка,
г) машинопистка;

г) отаечна;

34. а) конкуренто-способнос, б) конкурентоспособнос,
в) конкуренто-способност, г) конкурентоспособност;
35. а) поувехтели,
в) поувехтяли,

б) поовехтели,
г) поовехтяли;

36. а) потсмърквъния,
в) потсмърквания,

б) подсмърквъния,
г) подсмърквания;

37. а) обрасвам,
в) обраствам,

б) убрасвам,
г) убраствам;

38. а) асиметричен,
в) асеметричен,

б) асимитричен,
г) асемитричен;
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39. а) вманиачаване,
в) вмъниачаване,
д) вманиачване,
ж) вмъниачване,

б) вманиячаване,
г) вмъниячаване,
е) вманиячване,
з) вмъниячване;

40. а) бессмислие,
в) бесмислие,

б) безсмислие,
г) безмислие;

41. а) достатачен,
в) дустатачен,

б) достатъчен,
г) дустатъчен;

42. а) апсолютизъма,
в) апсолютизма,

б) абсолютизъма,
г) абсолютизма;

43. а) епикорейци,
в) епикореици,

б) епикурейци,
г) епикуреици;

44. а) папрата, б) папръта, в) папратта, г) папрътта;
45. а) узрели, б) озрели,

в) узряли,

г) озряли;

46. а) дванайстопръсник,
в) дванайсетопръсник,

б) дванайстопръстник,
г) дванайсетопръстник;

47. а) опоменавам,
в) упоменавам,

б) опоминавам,
г) упоминавам;

48. а) анорак, б) анурак,

в) анораг,

г) анураг;

49. а) алабаш, б) алъбаш,

в) ълабаш,

г) ълъбаш;

50. а) бетонобъркачка,
в) бетонобаркачка,
д) бетоно-бъркачка,
ж) бетоно-баркачка,

б) бетоннобъркачка,
г) бетоннобаркачка,
е) бетонно-бъркачка,
з) бетонно-баркачка;

51. а) изтиричен,
в) изтеричен,

б) истиричен,
г) истеричен;

52. а) акушергинеколог,
в) акушер гинеколог;

б) акушер-гинеколог
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53. а) кралимарков,
в) КралиМарков,

б) крали-марков,
г) Крали-Марков;

54. а) спонтаноста,
в) спонтаността,

б) спонтанноста,
г) спонтанността;

55. а) бесхлебни,
в) бесхлябни,

б) безхлебни,
г) безхлябни;

56. а) залог,

в) зълог,

б) залок,

г) зълок;

57. а) автограв, б) афтограв, в) автограф, г) афтограф;
58. а) артикулационоакустичен,
б) артикулационо-акустичен,
в) артикулационноакустичен,
г) артикулационно-акустичен;
59. а) верноста, б) верността, в) вярноста, г) вярността;
60. а) бонбандирам,
в) бонбандиръм,
д) бонбардирам,
ж) бонбардиръм.

б) бомбандирам,
г) бомбандиръм,
е) бомбардирам,

Задача 2. Препишете правилно изреченията:
1. Стрънейки от фсичко къто исповет и стил, поемата
Хайдути въспроизвежда фсенародният почит към хайдушкият
героизам и конкретно визира историята на тъй често васпявяния
чавдар вуйвода.
2. Почуствал с цялото си сарце тръпкъта на залогът,
зъложил одново за любимия си одбор и за някои други по
стойностни мачове, той не беше способен да наложи рассъдъка
си, свойта индивидуалнос и сазнанието му беше испълннено с
мисалта за необикновенния зълок.
3. Спортния коментатор, които пристъпва към бългърското
фодбулно парвенство, стои одивен прет страният факт на
оговарянето на поредният мач и се пита как е изопщо вазможен
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феноменат фудбулен зъпалянко в нашият спортен живот.
4. Ако има нешто, койето да го зближава отчасти с
спицифичното у Бългърина, то е неговият груп практицизам,
неговият материалистичен мироглет, непоколебимоста на
неговия реализам.
5. Но най важният, най първия вапрос е вапоса можем ли да
говорим за тероризам, когато на хиледи километри од родината
ни ние сме пренудили тамошният местен жител да се съмовзриви
прет собственният си дом.
6. Нетрябва да се мисли, че само непосретственното
творчество увлича четателят, че само чрес въспяването на
героичният пориф могат да се саздават творения с емоционален
натюрел.
7. Но сига на българският зрител прави фпечатление не
бруталната престъпнос, а фалшивия патос на превидно
борещите се с курупцията поткупни даржавни служители.
8. Слет началният момент на високоскоростен подем мача
одново нъвлезе в сънния покой и замрялият ритам, характерен за
това футбулно парвенство, а това ръзвива и в буквалният смисал
задалбочава преставата за неспособноста на наште играчи.
Задача 3. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци,
без да променяте границите на изреченията:
Госпожица Вяра беше много весела. Тя ту изпреварваше
надалеч компанията тичаща сама и белите ù дрехи блестяха като
сняг като че върху тях се събираха всички лъчи на луната ту се
връщаше назад спираше се и гледаше към небето и тогаз Боянов
ясно виждаше цялото ù лице и очите ù изпълнени с възторг и с
лучи и тъмния венец на косите ù и краищата на воала ù които се
развяваха под раменете ù също като крила. Господи! Откъде
дойде това щастие за него той буден ли е или виждаше измамлив
някакъв сън? Едно страстно желание усещаше той да тича
наедно с нея да споделя всичките ù лудории и когато тя спряна
някъде се загледваше в някоя звезда да бъде близо при нея
погледът му да се слива с нейния и наедно с него да отива към
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небето като молитва като благодарност към бога като песен!
Всичко това минаваше през ума на Боянова но той нямаше тая
смелост пък и уважението което дължеше към старите го
задържаше. Все пак никога не му е било тъй весело и тъй леко на
душата и загледан в стройната фигура на момичето която
плуваше из лунната светлина като бяло някакво видение той
говореше безспир говореше без умора. Обаждаше ли се
отнякъде куче той почваше да говори за овчарство обаждаше ли
се пъдпъдък говореше за лов ако пък госпожица Вяра споменеше
за името на някоя звезда започваше уроци по астрономия.
ТЕСТ № 5
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) деколте, б) диколте, в) декулте, г) дикулте;
2. а) байрактарат,
в) байряктарат,

б) байрактарят,
г) байряктарят;

3. а) малоазиятски,
в) малоазиядски,

б) малоазиатски,
г) малоазиадски;

4. а) жарптица,

б) жар птица,

в) жар-птица;

5. а) апартейт, б) апартейд, в) апартеит, г) апартеид;
6. а) бесчувствена,
г) безчувственна,
ж) бесчуственна;

б) безчувствена,
д) бесчуствена,

в) бесчувственна,
е) безчуствена,

7. а) гръбначномозачен,
в) гръбначномозъчен,

б) гръбначно-мозачен,
г) гръбначно-мозъчен;

8. а) дързновена,
в) дързновенна,

б) дръзновена,
г) дръзновенна;

9. а) затластяли,
в) затластели,

б) затлъстяли,
г) затлъстели;
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10. а) зноиността,
в) зноиноста,

б) знойността,
г) знойноста;

11. а) зонбирам,
в) зонбиръм,

б) зомбирам,
г) зомбиръм;

12. а) имфантилността,
в) имфантилноста,

б) инфантилността,
г) инфантилноста;

13. а) исихастки,
в) исихаски,

б) иссихастки,
г) иссихаски;

14. а) йезуитизмът,
в) езуитизмът,

б) йезуитизмат,
г) езуитизмат;

15. а) завислив,
в) зъвислив,

б) завистлив,
г) зъвистлив;

16. а) бъдешноста,
в) бъдешността,

б) бъдещноста,
г) бъдещността;

17. а) акордьонис,
в) акордеонис,

б) акордьонист,
г) акордеонист;

18. а) аудиовизоален,
в) аудиувизоален,
д) аудио-визоален,

б) аудиовизуален,
г) аудиувизуален,
е) аудио-визуален;

19. а) конституционо-правен, б) конституционоправен,
в) конституционно-правен, г) конституционноправен;
20. а) дандания,
в) дъндания,

б) дандъния,
г) дъндъния;

21. а) деребейство,
в) диребейство,

б) дерибейство,
г) дирибейство;

22. а) фотостудио,
г) фото-студийо,

б) фотостудийо,
д) фото студио,

в) фото-студио,
е) фото студийо;
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б) омъляли,
д) умълели,
з) умаляли;

в) омалели,
е) умъляли,

24. а) самоиздръшка,
в) самоиздръжка,

б) самоисдръжка,
г) самоисдръжка;

25. а) раболепствали,
в) раболепствъли,

б) раболебствали,
г) раболебствъли;

26. а) растрел, б) разстрел, в) разтрел,
27. а) матриархат,
в) матриархад,

г) расстрел;

б) матриярхат,
г) матриярхад;

28. а) окоцявам, б) окуцявам, в) укоцявам, г) укуцявам;
29. а) едноклетачен,
в) едно-клетачен,

б) едноклетъчен,
г) едно-клетъчен;

30. а) диференцияция,
в) деференцияция,

б) диференциация,
г) деференциация;

31. а) вишиска, б) вишистка, в) висшиска, г) висшистка;
32. а) влакавтовоз,

б) влак-автовоз,

в) влак автовоз;

33. а) организъмът,
в) оргънизъмът,

б) организмът,
г) оргънизмът;

34. а) позапръжвам,
в) позъпръжвам,

б) позапържвам,
г) позъпържвам;

35. а) извлекъха,
в) извлякъха,

б) извлекоха,
г) извлякоха;

36. а) долопотписан,
в) долоподписан,
д) долопотписън,
ж) долуподписън;

б) долупотписан,
г) долуподписан,
е) долупотписън,

37. а) ококорен, б) окукорен, в) укокорен, г) укукорен;
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38. а) почтеноста,
в) почтенноста,

б) почтеността,
г) почтенността;

39. а) изкустно, б) изкусно,

в) искустно, г) искусно;

40. а) церимониите,
в) циримониите,

б) церемониите,
г) циремониите;

41. а) краишник,
в) крайшник,

б) краешник,
г) краещник;

42. а) тарчилъжи,
в) тарчи-лъжи,

б) търчилъжи,
г) търчи-лъжи;

43. а) тепегьоз, б) тепигьоз, в) типегьоз, г) типигьоз;
44. а) таршувам,
в) тършувам,

б) тарашувам,
г) търашувам;

45. а) смрадлив,
г) смрътлив,
ж) смърдлив,

б) смратлив,
д) смардлив,
з) смъртлив;

в) смръдлив,
е) смартлив,

46. а) рескоста,
г) резкостта,
ж) ряскостта,

б) резкоста,
д) ряскоста,
з) рязкостта;

в) рескостта,
е) рязкоста,

47. а) ракаф,

б) ръкаф,

в) ракав,

г) ръкав;

48. а) рае,

б) ръе,

в) райе,

г) ръйе;

49. а) раскрепостяване,
в) ръскрепостяване,

б) разкрепостяване,
г) ръзкрепостяване;

50. а) потик,

в) потиг,

б) подтик,

г) подтиг;

51. а) палнителът,
в) палнителят,

б) пълнителът,
г) пълнителят;

52. а) апандисит,
в) апендисит,

б) апандисид,
г) апандасит;
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б) стъкалце,
г) стакалце;

54. а) рекошет, б) рикошет, в) рекушет, г) рикушет;
55. а) военоинжинерен,
в) военоинженерен,
д) военно-инженерен,

б) военноинжинерен,
г) военноинженерен,
е) военно-инжинерен;

56. а) кабриолет,
в) кабриулет,

б) къбриолет,
г) къбриулет;

57. а) истръгнал,
в) истръгнъл,

б) изтръгнал,
г) изстръгнъл;

58. а) бъкържия,
в) бъкърджия,

б) бакържия,
г) бакърджия;

59. а) потинциялен,
в) потенциялен,

б) потинциален,
г) потенциален;

60. а) железобетонният,
в) желязо-бетонният,
д) железобетоният,
ж) желязо-бетоният,

б) железо-бетонният,
г) желязобетонният,
е) железо-бетоният,
з) желязобетоният.

Задача 2. Препишете правилно текста:
Зъчителна час од грешките в усната и писменната реч на
учениците съ отръжение на особенности на диълекта, в средата
на които те са израстнали. Зътова учителя не трябва да поставя
на една плоскос фсички грешки, който се срещът в усната и
писмената реч на учениците не трябва да смята, че те се далжът
само на не знание. Той трябва ряско да ръсграничава грешки,
който се дължът на диалекно влиание, от грешки, които се
дължът на други причини, като слаби грамътични познания,
недостатаци в обучението и др. И исправянето на тия два вида
грешки, трябва дъ става по ръзличен начин. Във свойта работа
учителя от фсички степенни и видове училища е длъжен дъ
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спира фниманието на учениците си върху особенностите на
родният диълект или на диълектната среда в койато живеят, дъ
ги сапоставя с особенностите на литературният език и така по
пътят на сръвнението да исгражда у тях сдрави правопистни
навици. При това, къто излиза от конкретните особености на
месният говор и от отношението му към литератуният език, той
трябва дъ нъсочи фниманието си във една или друга посока. В
усвойавънето на правописът и правоисговорът на неодарените
широки гласни пък трябва да се постъпва подруг начин. В
областа на юго-источните говори трябва да им се оделя повече
време, а в областа на северо-источните говори да им се оделя
най-много време.
Задача 3. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци,
без да променяте границите на изреченията:
И това не беше сън а съща истина и беше станало не с други
а с него с Боян Боянов този отритнат и от хората човек когото
смятаха за неспособен да спечели вниманието и на последната
жена. А ето тя Вяра най-хубавата и най-прелестната от всички
жени. Развеселен с гордо изправена глава Боянов тръгна към
станцията. В пруста той срещна Ангела и за голямо учудване на
вечно намръщения раздавач той най-сърдечно се разговори с
него. Когато го видяха Мечо и Кина удариха на бяг тъй като той ги
гонеше понякога с камъни заради пакостите им в кухнята му но
сега Боянов най-приятелски ги помами и за да спечели още
повече доверието им върна се и им изнесе хляб. Двете кучета
въртяха опашките си и между всеки залък го гледаха право в
очите като че искаха да кажат Да също тъй и тя ни даваше хляб!
И такива думи като че идеха отвсякъде и от градината където тя
беше брала цветя и от акациите под които беше стояла от
стълбите и от пруста където беше минала. Тя беше тук говореше
всичко наоколо и се усмихваше както се усмихваше и Боянов.
Той тръгна както правеше това всякога назад и напред под
сянката на акациите на всеки две-три крачки се спираше и
поднасяше до устните си превързания си пръст. Не че го болеше
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не! Той целуваше само това място където бяха се докоснали
нейните тънки розови на върховете пръсти. Не трябваше ли да се
спре и да извика колкото го глас държи Аз Боян Боянов съм найщастливият човек!
ТЕСТ № 6
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) истиноста,
б) истиността,
в) истинноста,
г) истинността;
2. а) нагрефки, б) нагревки, в) нагряфки, г) нагрявки;
3. а) идолопоклоници,
в) идолупоклоници,

б) идолопоклонници,
г) идолупоклонници;

4. а) жарсенният,
в) жерсенният,

б) жарсеният,
г) жерсеният;

5. а) убеспокоително,
в) убезпокоително,

б) обеспокоително,
г) обезпокоително;

6. а) кандидатучителът,
в) кандидат-учителът,

б) кандидатучителят,
г) кандидат-учителят;

7. а) преструктурирът,
в) преструктурират,

б) преструкторирът,
г) преструкторират;

8. а) преданоста,
в) преданноста,

б) предаността,
г) преданността;

9. а) завоалиръм,
г) завуълиръм,
ж) завоълирам,

б) завуалиръм,
д) завоалирам,
з) завуълирам;

10. а) растарашувам се,
в) растаршувам се,
д) разтарашувам се,
ж) разтаршувам се,

в) завоълиръм,
е) завуалирам,

б) растърашувам се,
г) растършувам се,
е) разтърашувам се,
з) разтършувам се;
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11. а) бесзвучност,
в) беззвучнос,

б) беззвучност,
г) бесзвучнос;

12. а) страноприемница,
в) страноприемницъ,

б) странноприемница,
г) странноприемницъ;

13. а) пияниска, б) пианиска, в) пиянистка, г) пианистка;
14. а) притрополяли,
в) претрополяли,

б) притрополели,
г) претрополели;

15. а) кавгажии,
в) кавгаджии,

б) къвгаджии,
г) къвгаджии;

16. а) невъзвратимоста,
в) невазвратимоста,
д) невъзвратимостта,

б) невъзврътимоста,
г) невазврътимоста,
е) невъзврътимостта;

17. а) сечът,

в) сечат,

б) секът,

18. а) сталковение,
в) сталкновение,

г) секат;

б) стълковение,
г) стълкновение;

19. а) предвид, б) пред вид , в) претвид,

г) прет вид;

20. а) пенецилин,
в) пелецилин,

б) пеницилин,
г) пелицилин;

21. а) цензорирам,
в) цензориръм,

б) цензурирам,
г) цензуриръм;

22. а) противозачатачен,
в) противозъчатачен,

б) противозачатъчен,
г) противозъчатъчен;

23. а) савсемневинна, б) савсем невинна, в) съвсемневинна,
г) съвсем невинна, д) савсемневина,
е) савсем невина,
ж) съвсемневина;
24. а) рижъф, б) рижаф,

в) рижъв,

г) рижав;

25. а) дитайлно, б) детайлно, в) дитаилно, г) детаилно;
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26. а) азотнокислороден,
в) азотно-кислороден;

б) азотно кислороден,

27. а) светос, б) святос,

в) светост,

28. а) численоста,
в) численноста,

б) числеността,
г) численността;

29. а) цапардосвам,
в) цъпардосвам,

б) цапърдосвам,
г) цъпърдосвам;

30. а) късметлий,
в) касметлий,

б) късметлии,
г) касметлии;

31. а) въздушнопреносим,
в) въздушно-преносим,

б) въздушноприносим,
г) въздушно-приносим;

32. а) полупияни,
в) полу-пияни,

б) полупиени,
г) полу-пиени;

33. а) плещка, б) плешка,

в) плештка, г) плещтка;

34. а) безропотноста,
в) безропутноста,

б) безропотността,
г) безропутността;

35. а) ретуж,

в) ритуж,

б) ретуш,

36. а) глинестопесъчлив,
в) глинесто-песъчлив,
д) глинесто пясъчлив,
37. а) гейклуп,
г) гей клуп,

г) святост;

г) ритуш;

б) глинесто песъчлив,
г) глинестопясъчлив,
е) глинесто-пясъчлив;

б) гейклуб,
д) гей клуб;

в) гей-клуп,

38. а) въсправям се,
в) възправям се,

б) възсправям се,
г) въссправям се;

39. а) несакрошим,
в) несакрушим,

б) несъкрошим,
г) несъкрушим;

40. а) бесзаконие,
в) бесзъконие,

б) беззаконие,
г) беззъконие;
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41. а) гармяли, б) гармели, в) гърмяли, г) гърмели;
42. а) юрисконсулт,
в) юрис-консулт,

б) юристконсулт,
г) юрист-консулт;

43. а) четиритонна,
в) четиритона,

б) четритонна,
г) четритона;

44. а) испосталели,
в) испостълели,

б) изпосталели,
г) изпостълели;

45. а) отсефки, б) отсяфки, в) отсевки,

г) отсявки;

46. а) памукотакачка,
в) пъмукотъкачка,
д) памуко-такачка,

б) памуко-тъкачка,
г) памукотъкачка,
е) пъмуко-такачка;

47. а) бескорисноста,
в) бескористноста,
д) безкористността,

б) безкорисноста,
г) безкористноста,
е) безкорисността;

48. а) бездънноста,
г) бесдънността,
ж) бесдъноста,

б) бездънността,
д) бездъноста,
з) бесдъността;

в) бесдънноста,
е) бездъността,

49. а) товарорастоварач,
в) товаро-растоварач,

б) товароразтоварач,
г) товаро-разтоварач;

50. а) безизкуственост,
в) бесискуственост,
д) бесизкуственност,

б) бесизкуственост,
г) безизкуственност,
е) бесискуственност;

51. а) свещеномаченик,
в) свещенномаченик,

б) свещеномъченик,
г) свещенномъченик;

52. а) обективнореален,
в) обективно реален;

б) обективно-реален,

53. а) раскандърдисвам се, б) разкандърдисвам се,
в) раскандардисвам се, г) разкандардисвам се;
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54. а) доисхабя,б) доизхабя, в) доисхъбя, г) доизхъбя;
55. а) асфалторастилач,
в) асфалторазстилач,
д) асфалто-растилач,
ж) асфалто-разстилач,

б) асвалторастилач,
г) асвалторазстилач,
е) асвалто-растилач,
з) асвалто-разстилач;

56. а) ръдияция,
в) радиация,

б) радияция,
г) ръдиация;

57. а) брич-белот,
в) бриджбелот,

б) бридж-белот,
г) бричбелот;

58. а) шперплат,
в) шперцплат,

б) шпертплат,
г) шперкплат;

59. а) цялоста, б) целоста,

в) цялостта, г) целостта;

60. а) бързобързо,

б) бързо бързо,

в) бързо-бързо.

Задача 2. Поправете правописните грешки:
1. Мъкар да притежава ярък личен морален идеял, алеко
никаде не саздава художественната си реялнос по подобие на
този идеял, къто израс на вътрешната му нрафственна съшнос –
той сръвнява с идеалът, противопоставя идеялът на
деиствителноста, отценява спорет идеялът, но никаде не
измества деиствителноста от идеялът.
2. Това постепено срасване на оделни прозаични фръгменти
до определена художественна цялос, което показва и
нъционално своеобразният гинезис на жанровете, се
осаществява блъгодарение на езиковата експрисивнос на
повествованието.
3. Много по важен е вапросът за съшноста на образът на
главният герой – бай ганю, който одавна се е превърнъл във найпопулярният герой в бългърската литература.
4. Ако интерпритацията на творци като ботев и вазов е
първия зъдължителен испит на бългърският критик, „феномена
бай ганю‖ е другия зъдължителен вапрос на този испит.
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5. Бай ганю е фсе още твърде дълече от крайният прудукт на
„килепиржилъкат‖ – американското бизнесментство, далеч от
сноването къто час од мъшина нъдолу нъгоре („американската
нервнос‖, както я нърече психиятърът Бърд). Той е фсе-още
твърде ранен бълканско ориенталски зъродишна този социялен
механизъм, но въф крайна смедка и той е ―част од мъшината за
правене на пъри‖.
6. Но може би най-важният, най-първият вапрос е вапросът
можеме ли да говорим за стоиносна, обективна бългърска
литературна критика по оношение на вече не толкова
литерътурният финомен – бай ганю.
7. Макар че бай ганьо е антитезъ на западната цивилизация
и култура с свойата простажка недодяланос и неколтурнос, фсе
пак с свойата основна страс към хищтничестко нътрупване, с
свойат „килипирджилък‖ е дълбоко сроден със царството на
къпиталът и неговите миханизми, които алеко далбоко
призираше.
Задача 3. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци,
без да променяте границите на изреченията:
Бате вземи за мене билет на балкона. Аз няма да танцувам
само ще гледам помоли Сийка.
Кондарев се усмихна остави сестра си да чака пред вратата
на салона където общинският барабанчик с голяма важност и
очила на носа проверяваше билетите и отиде на касата. Няколко
момичета облечени в ярки рокли със силно напудрени лица и с
ненапудрени вратове се притискаха пред гардероба в очакване
на кавалерите си които им купуваха билети.
Две лампи превързани с дебел тел в тавана и четири
лампиона разливаха светлина върху напръскания с парафин под.
В салона украсен с книжни гирлянди духова музика настанена на
балкона свиреше някакъв марш. Вечеринката още не беше
започнала но край стените на наредените столове седяха млади
жени и майки с дъщерите си въртяха се младежи разнасящи със
себе си миризмата на бръснарница. Всички сновяха насам натам
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и нетърпеливо очакваха пристигането на близки и приятели. Като
минаваше с танцуващи стъпки през салона младият аптекар
главен уредник на всички балове и вечеринки ту изчезваше по
стълбичката зад сцената ту се показваше отново със загрижено
лице.
В казиното отделено от салона с врата светеше кибритена
лампа. Оттам се чуваше смях тракане на столове и чаши.
ТЕСТ № 7
Задача 1. Подчертайте правилния вариант:
1. а) оповестявъм,
б) уповестявъм,
в) оповестявам,
г) уповестявам;
2. а) сензационноста,
в) сензационоста,
3. а) рассъблякал,
г) разсъблекал,
ж) рассъблекъл,

б) сензационността,
г) сензациоността;
б) разсъблякал,
д) рассъблякъл,
з) разсъблекъл;

в) рассъблекал,
е) разсъблякъл,

4. а) глухонеми, б) глухонями, в) глухо-неми, г) глухо-нями;
5. а) слъткиш, б) слаткиш, в) слъдкиш, г) сладкиш;
6. а) изряска,

б) изреска,

в) изрязка,

г) изрезка;

7. а) гайтанвежди,
в) гъйтанвежди,

б) гайтан-вежди,
г) гъйтан-вежди;

8. а) къдъстрон,
в) кадъстрон,

б) къдастрон,
г) кадастрон;

9. а) научноизследователски, б) научно-иследователски,
в) научно-изследователски, г) научно-иследователски;
10. а) командировъчно,
в) комъндировъчно,

б) командировачно,
г) комъндировачно;
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11. а) ривънол, б) риванол, в) ревънол, г) реванол;
12. а) оплешивялият,
в) уплешивелият,

б) оплешивелият,
г) уплешивялият;

13. а) посно,

б) постно;

14. а) непрекосновена,
в) неприкосновена,

б) непрекосновенна,
г) неприкосновенна;

15. а) изтрадал,
в) изстрадъл,

б) изстрадал,
г) истрадал;

16. а) двойнствена,
в) двойнственна,

б) двойствена,
г) двойственна;

17. а) къвърдисвам,
в) къвардисвам,

б) кавърдисвам,
г) кавардисвам;

18. а) кайзер-пъстърма,
в) кайзер пастърма,
д) кайзерпастарма,

б) кайзер-пастарма,
г) кайзерпъстърма,
е) кайзерпастърма;

19. а) каламбур, б) къламбур, в) каланбур, г) къланбур;
20. а) кълорийност,
в) калорийност,

б) кълорийнос,
г) калорийнос;

21. а) канбоджански,
в) канбожански,

б) камбоджански,
г) камбожански;

22. а) каменно-бетонният,
в) каменнобетонният,

б) камено-бетонният,
г) каменобетонният;

23. а) слезъл, б) слезал,

в) слязъл,

24. а) фокостник,
в) фокосник,

б) фокустник,
г) фокусник;

25. а) резитба, б) резидба, в) резетба,

г) слязал;

г) резедба;
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26. а) йоносфера,
в) йоно-сфера,

б) йоносвера,
г) йоно-сфера;

27. а) ескиз,

в) езкиз,

б) ескис,

г) езкис;

28. а) хубуста, б) хубоста,

в) хубустта, г) хубостта;

29. а) опекат, б) упекат,

в) опекът,

г) упекът;

30. а) апсурд, б) абсурд,
д) ъпсурд, е) ъбсурд,

в) апсурт,
ж) ъпсурт,

г) абсурт,
з) ъбсурт;

31. а) безмислена,
в) безмисленна,

б) безсмислена,
г) безсмисленна;

32. а) инжинер, б) инженер, в) инджинер, г) индженер;
33. а) дезинфектирвам,
в) дезинфектирам,

б) дезинфиктирвам,
г) дезинфиктирам;

34. а) тряснъл, б) тряснал,

в) треснал,

г) треснъл;

35. а) сушилня, б) сушилна, в) сошилна, г) сушалнъ;
36. а) нескопосна,

б) нескопосана,

в) нескопостна;

37. а) свештник, б) свешник, в) свещтник, г) свещник;
38. а) въопще, б) ваопще,

в) въобще,

г) ваобще;

39. а) тайнствена,
в) тайнственна,

б) тайствена,
г) тайственна;

40. а) бозажия, б) бозаджия, в) бозъжия, г) бозъджия;
41. а) одвързвам,
в) отвързвъм,

б) отвързвам,
г) одвързвъм;

42. а) ръзвейпрах,
в) ръзвей-прах,

б) развейпрах,
г) развей-прах;

43. а) алмаматер,

б) алма матер,

в) алма-матер;
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44. а) армътурист,
в) армътурис,

б) арматурист,
г) арматурис;

45. а) двосмислена,
в) двусмислена,

б) двосмисленна,
г) двусмисленна;

46. а) ослепялият,
в) услепелият,

б) ослепелият,
г) услепялият;

47. а) вглъбеноста,
в) вглабеността,

б) вглабеноста,
г) вглъбеността;

48. а) ланшафт,
в) ланшавт,

б) ландшафт,
г) ладншавт;

49. а) безаконничайки,
в) беззаконничайки,

б) беззаконичейки,
г) безаконичейки;

50. а) осапуняли,
в) осапунели,

б) осъпуняли,
г) осъпунели;

51. а) фторостепена,
в) второстепена,

б) фторостепенна,
г) второстепенна;

52. а) таласъм, б) талъсъм, в) тъласъм, г) тълъсъм;
53. а) езуищина,
в) езуитщина,

б) йезуищина,
г) йезуитщина;

54. а) раскапанос,
в) раскапаност,

б) разкапанос,
г) разкапаност;

55. а) дитектив, б) детектив, в) дидектив, г) дедектив;
56. а) избранически,
в) избраннически,

б) исбранически,
г) исбраннически;

57. а) речетатив,
в) речетътив,

б) речитатив,
г) речитътив;

58. а) бръснарофризьорски, б) бръснаро-фризьорски,
в) бръснаро фризьорски;
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59. а) българомохамедани, б) българо мохамедани,
в) българо-мохамедани;
60. а) тшеславен,
в) шеславен,

б) тщеславен,
г) щеславен.

Задача 2. Поправете правописните грешки:
1. Ако в всяко отношение бай ганьо бе пълен ънтипот на
алеко и в фсичко афторът привъсхождъше нрафственно свойат
герой, има една черта, с койато бай ганьо привъсхожда
саздателят си – с свойата жизненос.
2. Но интиликтоалната проницателнос и нрафственната
сила, с койато щасливецат сазря и обопщи типът и го постави
къто траен проблем прет нашата социялна и нъционална съвес,
свидетелствувът, че творческия гении на бългъринът е изработил
в себе си и нрафственните противо-утрови срещо ородливите
явления на нъционалната-социялна действителнос.
3. Тук пенчо одново се връща към раният си интимен
лиризам, за да го изрази на повисоко ръвнище -. по високо не
само къто изразна зрялос и емоцеонална оравновесенос, но и
къто саваршен синтес на обективно-субективното нъчало, койето
се изръзява чрес жанрово тематичният синтес на пезажната и
интимна лирика.
4. Чуството за смърта не е ново в бългърският поетически
натурел; то преставя доминантата в битието и творчеството на
ботев, гениялния синтес на индивидоално екзистинциално и
нъционално-универсално в актът на гироическата съможертва.
5. Но ако бългърскатъ действителнос дори слет смърта му
се упитва да си отмащава срещу човекът, отправил и тъкива
жлъчни убвинения, бългърското слово във най знъчимите си
духовни тежнения следва пътят, нъчертан од пенчо славейков –
пътят на творческа съмотверженос и лична съможертва в името
на високи идеяли.
6. Ако прес вазраждането искуството беше художественно,
зъштото беше социялно, кръгът „Мисал‖ актоализира
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неопходимоста искуството да испалнява социялните си функции
чрес свойата художественнос, куето в съшнос беше продалжение
на високите естетически критерий, пуставени прет литературата
ни оште прес вазраждането.
7. До сега този вапрос е ръсглеждън главно със оглет на
отрицателното одношение на „Мисал‖ към опалченското искуство
на вазов и обикновенно се цитирът по раните исказвъния на
претставителите на кръгът „мисал‖, когато те повече са ценяли
вазоф.
Задача 3. Поставете пропуснатите препинателни знаци:
Сред ехтежа на музиката сред говора смеха усмихнатите и
зачервени лица сред блясъка на огледалата и премените
Христина сякаш се носеше в златен облак и ù се струваше че
нейното щастие не ще има край. Знаеше че скромната ù рокля не
заслужава внимание но че тая вечер блести с оня вътрешен и
недостъпен за всяка жена чар който не може да се замени с
никакви тоалети. Чувстваше че всеки неин жест издава
светлината в душата ù и че който я погледне не може да не
забележи мургавата и хладна гладкост на голите ù ръце
изящната извивка на раменете ù широкия ù гръден кош лъхащ на
здраве и сила високите ù гърди и особено лъчезарното ù лице с
извираща светлина в очите. Щом се погледнеше в някое от
огледалата тя се убеждаваше че тая вечер е неотразимо хубава
виждаше това и в погледите на мъжете които все по-често се
спираха върху нея. Русичката ù приятелка която бе довела
нарочно разбираше всичко и се чувстваше излишна. Тя използва
поканата за танц от един млад човек който ù се поклони със
строго изражение на лицето и вече не се върна при тях.
Христина сложи ръка на рамото му и от това докосване
той усети прилив на нежност и смущение. Като държеше
дясната си ръка опряна по-горе от кръста ù както правеха
повечето кавалери край тях той направи неуверено първите
стъпки. Чувствуваше че ей сега ще обърка такта и че става все
по-безпомощен когато усети как Христина го поведе и започна
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да направлява стъпките му.
От дъха ù от тънката ù снага от сгорещеното ù лице
оградено с черна къдрава коса от блясъка на очите ù лъхаше
нещо безкрайно скъпо и на Костадин му се струваше че сънува.
ТЕСТ № 8
Задача 1. Подчертайте правилния вариант:
1. а) индеферентен,
б) индиферентен,
в) индефирентен,
г) индифирентен;
2. а) концептоален,
в) концептоялен,

б) концептуален,
г) концептуялен;

3. а) благоуханост,
в) благоуханос,

б) благоуханност,
г) благоуханнос;

4. а) бърс,

в) бръс,

г) бръз;

5. а) исполин, б) испулин,

в) изполин,

г) изпулин;

6. а) елипсоида,
в) елипсоада,

б) илипсоида,
г) илипсоада;

7. а) нашествие,
в) нъшествие,

б) нашевствие,
г) нъшевствие;

б) бърз,

8. а) исбраник, б) исбранник, в) избраник, г) избранник;
9. а) неутолен, б) неотолен, в) неотулен, г) неутулен;
10. а) контранастъпление,
в) контра настъпление,
д) контранастапление;
11. а) отценявам,
г) отценявъм,
12. а) бракониер,
в) браконийер,

б) контра-настъпление,
г) контра-настапление,

б) одценявам,
д) оценявъм;
б) бръкониер,
г) бръконийер;

в) оценявам,
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13. а) кошетка, б) кушетка,

в) кошедка, г) кушедка;

14. а) инициял, б) инициал, в) енициял, г) енициал;
15. а) ухарактеризирам,
в) охарактеризирвам,

б) охарактеризирам,
г) ухарактеризирвам;

16. а) Панайотхитовски,
в) Панайот-хитовски,
д) ПанайотХитовски,

б) панайотхитовски,
г) панайот-хитовски,
е) Панайот-Хитовски;

17. а) обядняли,
в) обяднели,

б) обедняли,
г) обеднели;

18. а) сламенник,
в) слъменик,

б) сламеник,
г) слъменник;

19. а) книговезство,
в) книговество,

б) книговесство,
г) книговезтво;

20. а) даначнозаконодателен, б) даначно-законодателен,
в) данъчнозаконодателен, г) данъчно-законодателен;
21. а) ръскош, б) раскош,

в) ръзкош,

22. а) радио говорител,
в) радиоговорител

б) радио-говорител,

23. а) фини,

б) финни;

24. а) расчупя, б) разчупя,

в) рассчупя, г) разсчупя;

25. а) обеспечен,
в) убеспечен,

б) обезпечен,
г) убезпечен;

26. а) кандидат член, б) кандидат-член,
27. а) кънибализъм,
в) канибализъм,
28. а) кану каяк,

г) разкош;

в) кандидатчлен;

б) кънибализам,
г) канибализам;
б) кану-каяк,

в) канукаяк;
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б) къпсолиране,
г) капсолиране;

30. а) каракачанин,

б) къракачанин,

в) каръкачанин;

31. а) лика прилика,

б) ликаприлика,

в) лика-прилика;

32. а) бараникам,
г) бъръникъм,

б) баръникъм,
д) барникам,

в) бърникам,
е) бъраникам;

33. а) атмосферно-преносим, б) атмосверно-преносим,
в) атмосфернопреносим, г) атмосвернопреносим;
34. а) отчяяни, б) одчяяни, в) отчаяни,
35. а) началникцех,

г) одчаяни;

б) началник-цех,

в) началник цех;

36. а) предявявам,
в) предявявъм,

б) предевявам,
г) предевявъм;

37. а) заинтересован,
в) заинтересуван,

б) заинтересовън,
г) заинтересувън;

38. а) арпажик, б) арпаджик, в) арпъжик, г) арпъджик;
39. а) исповедта,
в) изповедта,

б) исповетта,
г) изповетта;

40. а) еньовден,
в) енювден,

б) Еньовден,
г) Енювден;

41. а) въвонели се,
в) въвоняли се,

б) вавонели се,
г) вавоняли се;

42. а) удебеля, б) одебеля, в) удебела, г) одебела;
43. а) скулптор, б) скулптур, в) сколптор, г) сколптур;
44. а) ваобръжение,
в) ваображение,

б) въобръжение,
г) въображение;

45. а) пространнос,
в) пространос,

б) пространност,
г) пространост;
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46. а) пубертет, б) побертет, в) пуберитет, г) поберитет;
47. а) приръст, б) прираст,
48. а) поп музика,

в) приръс,

г) прирас;

б) поп-музика,

в) попмузика;

49. а) надолу-нагоре, б) надолу нагоре,
г) на долу на горе, д) нъдолу-нагоре,
ж) нъдолунагоре;

в) надолунагоре,
е) нъдолу нагоре,

50. а) зъвлякъл,
г) завлекъл,

в) зъвлекъл,

б) завлякъл,
д) зъвлякал;

51. а) кочияш, б) кочийаш, в) кочияж,

г) кочийаж;

52. а) нелофкоста,
в) нелофкостта,

б) неловкоста,
г) неловкостта;

53. а) транскрипция,
в) транскрипцийа,

б) транскрибция,
г) транскрибцийа;

54. а) рецедевист,
в) рецидивист,

б) рецедевис,
г) рецидивис;

55. а) недоисказан,
в) недоисказън,

б) недоизказан,
г) недоизказън;

56. а) съкровенно,
в) сакровенно,

б) съкровено,
г) сакровено;

57. а) утренна, б) утринна,

в) утрена,

г) утрина;

58. а) збитоста, б) збитостта, в) сбитостта, г) сбитоста;
59. а) лакътят, б) лакатят,

в) лакътът,

г) лакатат;

60. а) венозноартериялен, б) венозноартериален,
в) венозно-артериален, г) венозно-артериялен.
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Задача 2. Поправете правописните грешки:
Нека се упитаме да обясниме с неколко думи фторичната
художественнос на „чичовци‖ от гледна точка на съвременният
прочит на произведението. Ако вазовия съвременик, както сочът
сфидетелствата и на самият автор, открива къто доминираш и
даже единствен, кумичният и даже развликателният плас на
творбата, то днешния читател е иснежен спрямо други
интонаций. Това, което той натстроява нат текста и към койето
има изострено фнимание, е примитивнонаивното - вече като
мисловна и художественно ценосна система. Не човешкия опит и
познанието, нито сопственните художественни стойности на
„чичовци‖ са първото, което ще потърси един савременен
читател в тази творба на Вазоф. Културната функция на
произведението е естественно изминена в следствие смяната на
цялосния колтурен комплекс на савремения въсприемател.
Извесно е, че стоиностите на литературният премитиф се
проявявът в йавлението скас, което схематично може да се
систиматизира ф следните неколко особенности: разскъсване на
причино следственните връски; расграждане на случката;
анонимнос на човека; изминение в пространствено времевите
отношения и др. Преложена към творбата, тази схема се указва
удивително вълидна, с койето повеста става извор на нови
знъчения и дубива неучакванно модерно звучение.
Задача 3. Поставете пропуснатите препинателни знаци:
Неделя беше Лазар пак пожела да чете Апостола и му го
дадоха че ясно изричаше всяка дума и за хубавия му глас.
Прочете го ала не се отстрани както друг път а остана там близо
до владишкия стол. Тъкмо вече свършваше службата и преди да
се рече Молитва ми свети отец Лазар пристъпи и се качи на
първото сетне на второто стъпало пред владишкия стол.
Младият момък не беше на себе си нищо не виждаше нищо не
чуваше сива мъгла се разстилаше около него и една страшна
пустота и тъмнина в ума му.
Благочестиви християни започна той с глух глас дори и сам
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не чу гласа си сетне напрегна сили и викна Братя!
Усети как настъпи пълна тишина в малката църква всички го
слушаха и нямаше връщане. Запалените свещи наоколо
заблестяха ясно той се загледа в една точка в тъмния ъгъл
насреща и думите сами идеха на езика му кой знае откъде
Кръстим се и се молим секи божи празник но вярата не ни е
много голяма. Нека ми е простено от стари и млади и от сички
тука свещеници но ще кажа че вярата ни е слаба. Казано е че със
силна вяра сичко ще постигнеш и планина ще преместиш от едно
място на друго а ние оставихме четири години да зеят като
отворен гроб основите на новата наша църква рушат се и се
пълнят с вода и кал и гадове секакви се въдят в них!
Дочу се шум и ропот тогава Лазар се обърна право срещу
множеството наоколо видя ясно обърнатите към него лица и му
се стори че някой искаше до го спре да му възрази та продължи с
по-силен глас и думите му ехтяха гръмко в отново настъпилата
тишина.
ТЕСТ № 9
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) българотурски, б) българо-турски, в) българо турски;
2. а) проляли, б) пролели, в) пруляли, г) прулели;
3. а) двуметров,
в) двометров,

б) дву-метров,
г) дво-метров;

4. а) гениялен, б) гениален, в) гиниален, г) гиниялен;
5. а) восъчноблед,
в) восъчно-блед,

б) восачноблед,
г) восачно-блед;

6. а) бъртвеш, б) брътвеж, в) брътвеш, г) бъртвеж;
7. а) мерзска,

б) мерзка,

в) мерска,

г) мерсска;
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8. а) букурещтки,
в) букурешки,
9. а) не можейки,

б) букурещки,
г) букорещки;
б) неможейки,

в) не-можейки;

10. а) ъплаузи, б) аплаузи,

в) ъплаози, г) аплаози;

11. а) излязал, б) излезал,

в) излязъл,

12. а) подтисник,
в) поттисник,

б) потисник,
г) подисник.

13. а) доайен, б) доаен,

в дуайен,

14. а) непреклонност,
в) непреклонос,

б) непреклоност,
г) непреклоннос;

15. а) не знаещ,

г) излезъл;

г) дуаен;

б)незнаещ,

в) незнаешт;

16. а) ловно-рибарски, б) ловнорибарски,
17. а) геомилевия,
в) Геомилевия,
18. а) чуствам,
г) чуствъм,

в) ловно рибарски;

б) гео-милевия,
г) Гео-Милевия;
б) чувствам,
д) чувствъм,

в) чуфствам,
е) чуфствам;

19. а) абсцез, б) апсцес,

в) абсцес,

г) апсцез;

20. а) прикопирам,
в) прикопиръм,

б) прекопирам,
г) прекопиръм;

21. а) пасбище, б) пазбище, в) пастбище, г) пазтбище;
22. а) старозагорски, б) старо-загорски,
г) Старо-загорски, д) Старо-Загорски;
23. а) тръгизъма,
в) трагизма,
24. а) сапиор,

в) Старозагорски,

б) трагизъма,
г) тръгизма;
б) сапьор,

в) сапйор;
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25. а) операциона,
в) оперъциона,

б) операционна,
г) оперъционна;

26. а) отегчен, б) утегчен,

в) отекчен,

27. а) вернноподанник,
в) верноподаник,

б) верноподанник,
г) вернноподаник;

28. а) тук там,
29. а) конфитйур,
в) комфитйур,

г) утекчен;

б) тук-там,
в) туктам;
б) конфитюр,
г) комфитюр;

30. а) двайсе, б) двадесе, в) двайсет,

г) двадесет;

31. а) претенции,
в) притенции,

б) претенций,
г) притенций;

32. а) ивановден,
в) Ивановден,

б) иванов-ден,
г) Иванов-ден;

33. а) къскадьорство,
в) къскадорство,

б) каскадьорство,
г) каскадорство;

34. а) катаболизам,
в) кътаболизам,

б) катаболизъм,
г) кътаболизъм;

35. а) кътарзис, б) кътарзиз, в) катарзис, г) катарзиз;
36. а) катастрофалността,
в) катастрофалноста,

б) кътастрофалността,
г) кътастрофалноста;

37. а) кафе мелачка,
в) кафемелачка;

б) кафе-мелачка,

38. а) смелаемост,
в) смилаемос,

б) смилаемост,
г) смелаемос;

39. а) циментирвам,
в) цементирвам,

б) циментирам,
г) цементирам;

40. а) естетикодекоративен, б) естетико-декоративен,
в) естетикодекуративен, г) естетико-декуративен;
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41. а) читалня, б) четалня,

в) читална,

г) четална;

42. а) немарливоста,
в) немърливоста,

б) немарливостта,
г) немърливостта;

43. а) музикалнообразователни, б) музикално-образователни,
в) музикалнообразувателни, г) музикално-образувателни;
44. а) превръзвът,
в) превързват,

б) превръзват,
г) превързвът;

45. а) отецпаисиевата,
в) Отецпаисиевата,

б) отец-паисиевата,
г) Отец-Паисиевата;

46. а) обосновани,
в) обоснованни,

б) обусновани,
г) обуснованни;

47. а) пълномошник,
48. а) новообородван,
в) новообурудван,
49. а) по на открито,
50. а) кукумяфка,
в) кукомяфка,

б) пълномоштник,

в) пълномощник;

б) новообуродван,
г) новооборудван;
б) по наоткрито,

в) по-наоткрито;

б) кукумявка,
г) кукомявка;

51. а) феодалнокрепоснически, б) феодално-крепоснически,
в) феодално-крепостнически, г) феодалнокрепостнически;
52. а) усуетявам,
в) осоетявам,
53. а) фейс бук,

б) осуетявам,
г) усоетявам;
б) фейс-бук,

в) фейсбук;

54. а) дезинфекция,
в) дизенфекция,

б) дизинфекция,
г) дезенфекция;

55. а) принизени,
в) пренизени,

б) принезени,
г) пренезени;
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б) егзотичноста,
г) егзотичността;

57. а) съименик, б) саименик, в) съименник, г) саименник;
58. а) българочехски,
в) българо-чешки,

б) българо-чехски,
г) българочешки;

59. а) христиандемократически, б) християндемократически,
в) христиан-демократически, г) християн-демократически;
60. а) женственоста,
в) женствеността,

б) женственноста,
г) женственността.

Задача 2. Поправете правописните грешки:
Това беше най дръматичната среща в историята на
Бългърската литературна и опщественна мисъл,на творческата
спонтанност съз волята за културно творчество. В нея славейков
улицетворяваше неутолимата жаждъ на умъ по широки духовни
хоризонти, Колумбофската страс за патешествия, откривателства
и новаторства. Той беше улицетворение на умъ с неговата склонос
към универсалното, општото, към цялостна и строина система за
света, с неутолимият му глад за имформация и знания, за школа и
система на културата. Той беше роден критик, с гениялни загатки и
не е той виновен, че във необикновенният му критически ум имаше
и много гениялна незрялос. Особенните условия, ускореното
развитие направиха и от него онова монолитно смешение, което е
харъктерно за нашта култура, с много противоречия и не
савместими елементи, който ще открием и в сина на първият ни
поет вазрожденец, вече ученик на Ницше. Но тъкмо в гениялната
си незрялос българския критически ум показа много от свойте
вазможности, както и свойте слаби страни.
При това тежеста и величието на задачата ще ни станат
ясни само когато имаме пред вид, че синтеза означава
съхраняването в нашта култура на Пенчославейковата воля за
творчество, сила и широта на духа, неубгледни духовни
хоризонти с вазовата гениялна творческа плодовитос.
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Задача 3. Поставете пропуснатите препинателни знаци,
без да поменяте границите на изреченията:
Но когато минаваше из Церовата гора та да слезе към
Искъра из нея излезе някакъв момък в чудати опнати дрехи и
ширити по гърдите и с пушка лицето му беше измахнато и бледо.
Бабо хляб! Умирам от глад каза той като и препречи пътя. Тя
веднага се сети От ония е дето ги гонят сега!… Боже господи
пошушна си Илийца уплашена. Тя потърси в торбата и видя че е
забравила да вземе хляб само сухи корички останали на дъното.
Даде му ги. Бабо! В това село може ли да се скрия Как ще се
скрие в Челопек! Там е огън сега ще го предадат на турците. Па и
с тия дрехи! Не може синко не може каза му тя гледайки
милостиво измъченото му лице по което сега се изобрази
отчаяние. Тя помисли малко па каза Скрий се синко сега в гората
може да те види някой. Тая нощ чакай ме навъртай се тука пак да
те намеря. И хляб ще ти донеса и някоя друга дреха … с тия не
бива. Ние сме християни. Изпитото лице на момъка светна от
надежда. Ще те чакам бабо! Върви бабо благодаря!… И тя го
видя как той се изгуби в гората като куцаше. Очите ù се наляха
със сълзи. Тя се спусна тичешката надолу. Тя си мислеше Да
направя това добро… Клетника! Какъв беше!… Беки и бог се
умилостиви и поживи детето. Света богородичке помогни ми
само да стигна до манастира. Божичко закрили го българин е
тръгнал е за християнска вяра курбан да става.
ТЕСТ № 10
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) яркожълт,
б) ярко-жълт,
в) ярко жълт;
2. а) ноздра, б) носдра, в) ноздръ, г) ностръ;
3. а) спиктакал, б) спектакал, в) спиктакъл, г) спектакъл;
4. а) дуилня, б) доилна, в) доилня, г) дуилна;
5. а) свръхдоза,
в) свръх-доза,

б) свръх доза,
г) свърхдоза;
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6. а) кузирувам,
в) козерувам,

б) козирувам,
г) кузерувам;

7. а) смотолевя,
в) смотулевя,

б) смутолевя,
г) смутулевя;

8. а) ерархия, б) йерархия, в) йерархиа,
9. а) възспоминание,
в) възпоменание,
10. а) воевода,

г) ерархиа;

б) въспоминание,
г) възпоминание;
б) войевода,

в) войвода;

11. а) компромис,
в) копромис,

б) конпромис,
г) компромиз;

12. а) извращение,
в) извръщение,

б) исвращение,
г) исвращение;

13. а) кафебюфет,

б) кафе бюфет,

14. а) отсекох, б) отсяках,
15. а) суровачка,

в) отсеках,

б) сурвачка,

16. а) отекчавам,
в) отекчавъм,

б) отегчавам,
г) отегчавъм;

17. а) завоевател,
в) зъвоевател,

б) завоювател,
г) зъвоювател;

18. а) овошна,
г) уовошна,

б) овощна,
д) увощна,

в) кафе-бюфет;
г) отсякох;
в) сурувачка;

в) овощтна,
е) увощтна;

19. а) преповдигнат,
в) преповдигнът,

б) приповдигнат,
г) приповдигнът;

20. а) не веднъж,
в) неведнъж,

б) не веднаж,
г) неведнаж;

21. а) коефицент,
в) коефициент,

б) кофициент,
г) кофицент;
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22. а) исстрадан,
в) истрадан,

б) изтрадан,
г) изстрадан;

23. а) убуздая, б) убоздая,

в) обуздая,

24. а) фейеричен,
в) феиричен,

б) фееричен,
г) фейричен;

г) обоздая;

25. а) анбалаж, б) анбалаш, в) амбалаж,

г) амбалаш;

26. а) ризитба, б) резитба,

г) ризидба;

27. а) контрапункти,

в) резидба,

б) контра пункти,

28. а) нъвлезли, б) навлезли, в) нъвлязли,

в) контра-пункти;
г) навлязли;

29. а) юрисдикция,
в) юристдикция,

б) юрис-дикция,
г) юрист-дикция;

30. а) благосклоннос,
в) благосклонност,

б) благосклоност,
г) благосклонос;

31. а) изконна, б) исконна,

в) искона,

32. а) сантиментален,
в) сантементален,

б) сантиминтален,
г) сантеминтален;

33. а) евинтуално,
в) евентоално,

б) евентуално,
г) евинтоално;

34. а) расстроен,
в) разтроен,

б) растроен,
г) разстроен;

35. а) чуроликам,
в) чуроликъм,

б) чуруликам,
г) чуруликъм;

г) изкона;

36. а) тъмновиненият, б) тъмно виненият, в) тъмно-виненият;
37. а) преструкторирам,
в) преструктурирам,

б) приструктурирам,
г) приструкторирам;

38. а) уплътнявам,
в) уплатнявам,

б) оплътнявам,
г) оплатнявам;
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39. а) катехизис,
в) кътехизис,

б) катехизиз,
г) кътехизиз;

40. а) катионноактивен,
в) катионоактивен,

б) катионно-активен,
г) катионо-активен;

41. а) кафе-аперитив, б) кафеаперитив,
г) къфе-аперитив, д) къфеаперитив,
42. а) кафесладкарница,
в) кафе сладкарница,
д) къфе-сладкарница,
43. а) кафе-бар,
г) къфе-бар,

б) кафе-сладкарница,
г) къфесладкарница,
е) къфе сладкарница;

б) кафе бар,
д) къфе бар,

44. а) наплъстявам,
в) нъпластявам,

в) кафе аперитив,
е) къфе аперитив;

в) кафебар,
е) къфебар;

б) напластявам,
г) нъплъстявам;

45. а) манисто, б) мънисто, в) маниста,

г) мънùста;

46. а) мършавичък,
в) мършавичак,

б) мършъвичък,
г) мършъвичак;

47. а) кръвообращение,
в) кръво-обращение,

б) кръвообръщение,
г) кръво-обръщение;

48. а) белтъчина,
в) белтачина,

б) белтъчена,
г) белтачена;

49. а) развращаване,
в) расвращаване,

б) развръщаване,
г) расвръщаване;

50. а) отвреме-навреме,
в) отвреме навреме,
д) от време-навреме;

б) от време навреме,
г) от време на време,

51. а) остарявъм,
в) остарявам,

б) устарявам,
г) устарявъм;

52. а) осмивъм, б) усмивам, в) усмивъм,

г) осмивам;

Мирослав Михайлов

163

53. а) щурутия, б) щоротия, в) щуротия, г) щорутия;
54. а) мравуняк, б) мръвуняк, в) мравуняг, г) мръвуняг;
55. а) преобразувание,
в) преобразование,
д) преобразуване,
ж) преобразоване,

б) приобразувание,
г) приобразование,
е) приобразуване,
з) приобразование;

56. а) спомуществование,
в) спомоществование,

б) спомуществувание,
г) спомоществувание;

57. а) тълкование,
в) талкование,

б) тълкувание,
г) талкувание,

58. а) двоетажен,
в) дву-етажен,

б) двуетажен,
г) дво-етажен;

59. а) румоли, б) румули,

в) ромоли,

60. а) ожасявам се,
в) ужясявам се,

б) ожясявам се,
г) ужасявам се.

г) ромули;

Задача 2. Препишете правилно изреченията:
1. Странейки от фсичко като исповет и стил, тя
васпроизвежда популярния патус на хайдушкия епос и историята
на тъй често васпявания чавдар войвода.
2. Почуствал със чисто българско сарце света и живота,
вложил в стиховете и другите си произведения некой преносни
прозрения и копнения, способен да нъложи на езикът си печатът
на една мощна индивидуалност, той ни остава мил.
3 Литературния историк, които престъпва към вазов от една
друга страна, стои одивен прет прясния гроп и се пита как е бил
изопщо вазможен феномена вазоф.
4. Оправдана е нъдеждата на тридесет годишния поет, които
слет нъзначението си е опхванат от водовартежа на
политическия живот.
5. Литературно историческото значение на Елин пелиновото
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творчество е в продалжението на клъсическата линия на
бългърската селска проза, подхваната в Иван вазовото
творчество, като Елин Пелин зъостря сюжетът на расказът.
6. Към национално битовата пластика афтора прибавя и
новият модел на социално битовите отношения във бългърското
село.
7. Новото в художественият потхот на писателят е че
претставя психологията на ноф тип селски герой, които вижда
врага в бългърския чиновник, и претставя социялни, а не исконо
национални проблеми.
8. Талантливия белитрис се стреми да оплътни социално
чисто моралистичната тема за грехът и възмездието и тя се
указва кръстопътя както на битовите, така и на социялните
комфликти.
Задача 3. Поставете пропуснатите препинателни знаци,
без да променяте границите на изреченията:
В своя чифлик който се наричаше училище Хаджи Генчо
храни всевъзможни животни а най-повече мисирки гъски кокошки
патки и осем сури свине с къдра чекиня и за удивление на
сичкото човечество той ги храни без да никакъв капитал. В
Хаджи-Генчовото училище има голямо множество ученици които
когато дойдат утринта в училището донасят със себе си хляб и
други ястиета и обядват в училището. И ето когато някоя кокошка
гъска или мисирка измъти пилета мисирчета или патета то Хаджи
Генчо се качи на трибуната и захване да говори на учениците си
Ето мои деца и ученици че с божията помощ нашата кокошка
излюпи ―единадесет‖ пилета ази на синца ви ще харижа по едно
пиленце ала и вие трябва да ми бъдете благодарни и да храните
своите храненичета колкото се може повече.
В къщата на тоя многоучен учител почти нищо се не е
работило без това щото децата да не приложат към общите дела
и своите отделни сили и да не станат верноподаници на ХаджиГенчовата монархия. И ето с помощта на тая даятелна сила и с
могъществото на братското участие пиленцата твърде скоро
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стават петли и кокошки. С една дума сякому и на сичко било
добро мило и утешително т.е. и на учениците било весело и
Хаджи Генчу полезно и на пиленцата сито. Хаджи Генчо се
радвал че пиленцата растат и мислил си че тия пилета не
произвождат на учениците му никаква тежаст а децата които на
драго сърце платили данока си в най-малкото дело се
проготовлявали за големи и славни подвиги тия от малки се
приучвали да обичат пилетата и мисирчетата а после тая любов
преминавала и в по-големите неща тия се научавали да обичат
ближните си да обичат и сами себе си.
ТЕСТ № 11
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) курортиска,
б) курортистка,
в) куруртиска,
г) куруртистка;
2. а) пастарма,
в) пъстарма,
3. а) старчат,

б) пастърма,
г) пъстърма;
б) стърчат,

в) старчът,

4. а) забелязъл,
в) зъбелязъл,

б) забелязал,
г) зъбелязал;

5. а) урангутан,
в) уранготан,

б) орангутан,
г) оранготан;

6. а) скубисвекърва,

б) скуби-свекърва,

г) стърчът;

в) скуби свекърва;

7. а) коленопреклонност,
в) коленопреклоност,
д) коленопреклонос,

б) колянопреклонност,
г) колянопреклоност,
е) колянопреклонос;

8. а) недобросъвестноста,
в) недобросъвесноста,

б) недобросъвестността,
г) недобросъвесността;
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9. а) удохотвореноста,
в) одухотвореноста,
д) удохотвореността,

б) одохотвореноста,
г) одухотвореността,
е) одохотвореността;

10. а) обословеноста,
в) обословеността,

б) обусловеноста,
г) обусловеността;

11. а) уживели, б) оживели, в) уживяли,
12. а) поефтинели,
в) поефтиняли,

г) оживяли;

б) поевтинели,
г) поевтиняли;

13. а) бесзаконоста, б) бесзаконноста,
г) бесзаконността, д) беззаконноста,
ж) беззаконността;

в) бесзакоността,
е) беззакоността,

14. а) завързвам,
в) завързвъм,

б) завръзвам,
г) завръзвъм;

15. а) зодияк, б) зодиак,

в) зодийяк,

16. а) расзеленявам,
в) расзеленявъм,

б) раззеленявам,
г) раззеленявъм;

17. а) тукущо, б) туку-що,
д) туку що, е) току що;

в) токущо,

18. а) криво ляво,
19. а) тъчат,

б) криволяво,

б) тъкат,

в) тачат,

20. а) пощальон,
в) пощалйон,

б) пощалион,
г) пощалийон;

21. а) омивална,
в) омивалня,

б) умивална,
г) умивалня;

22. а) неговорейки,

б) не-говорейки,

г) зодийак;

г) току-що,
в) криво-ляво;
г) тачът;

в) не говорейки;

23. а) пъстърва, б) пастърва, в) пъстарва,

г) пастарва;

24. а) комбаин, б) конбаин,

г) конбайн;

в) комбайн,
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б) бизнес-център,

26. а) жонгльор,
в) жонглиор,

б) жонглйор,
г) жонглийор;

27. а) десидентски,
в) дисидентски,

б) десиденски,
г) дисиденски;

28. а) ценноста, б) ценоста, в) цеността,

в) бизнес център;

г) ценността;

29. а) сахрънявам,
в) съхранявам,

б) съхрънявам,
г) сахранявам;

30. а) керемиденочервен,
в) керемидено червен;

б) керемидено-червен,

31. а) мущук,
д) мощук,

в) мундщук,
ж) мондщук,

б) мунщук,
е) монщук,

г) мудщук,
з) модщук;

32. а) кълдъръмена,
в) калдаръмена,

б) калдъръмена,
г) кълдаръмена;

33. а) възстанически,
в) възстаннически,

б) въстанически,
г) въстаннически;

34. а) габари, б) габъри,

в) кабари,

35. а) теятрално-цирков,
в) теятрално цирков,
д) театралноцирков,

б) теятралноцирков,
г) театрално-цирков,
е) театрално цирков;

36. а) обръснъл се,
в) обръснал се,

б) убръснъл се,
г) убръснал се;

37. а) измързнъл,
в) измръзнъл,

б) измързнал,
г) измръзнал;

38. а) фоерверки,
в) фоирверки,

б) фойерверки,
г) фойирверки;

39. а) збиръм,
г) събирам,

б) збирам,
д) сбирам,

г) кабъри;

в) събиръм,
е) сбиръм;
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б) кьоркютук,
д) кьоркутюк,
з) коркутук;

в) коркютюк,
е) кьоркутук,

41. а) тирбошон,
в) тирбушон,

б) турбошон,
г) турбушон;

42. а) авто-сервис,
в) автосервис,

б) авто-сервиз,
г) автосервиз;

43. а) вятарничавоста,
в) вятарничавоста,

б) вятърничавоста,
г) вятърничавостта;

44. а) галапреставление,
в) гала-преставление,

б) галапредставление,
г) гала-представление;

45. а) дезентерия,
в) дезинтерия,

б) дизентерия,
г) дизинтерия;

46. а) къчамак, б) къчъмак, в) качамак,
47. а) квазиисторически,
в) квази исторически;

г) качъмак;

б) квази-исторически,

48. а) квартално-застроителен, б) кварталнозастроителен,
в) квартално застроителен;
49. а) квинтесенция,
в) квинт-есенция,

б) квинтесенциа,
г) квинт-есенциа;

50. а) кеймбриджки,
в) кейнбриджки,

б) кеймбрички,
г) кейнбрички;

51. а) от горе до долу, б) отгоре до долу,
г) от горе-додолу, д) отгоре-додолу;

в) от горе додолу,

52. а) блъвнал, б) блъвнъл, в) бълвнал,

г) бълвнъл;

53. а) расплод, б) разплод, в) расплот,

г) разплот;

54. а) взаимозаменяемос,
в) взаимозаменяемост,

б) взаимнозаменяемос,
г) взаимнозаменяемост;
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55. а) подръшка,
в) подръжка,

б) поддръшка,
г) поддръжка;

56. а) гръвировъчен,
в) гръвировачен,

б) гравировъчен,
г) гравировачен;

57. а) дроп-сарма,
г) дробсарма,
ж) дропсърма,

б) дроб-сарма,
д) дроб сарма,
з) дробсърма;

58. а) умалявам,
в) умалявъм,

б) омалявам,
г) омалявъм;

59. а) охилвъм се,
в) охилвам се,

б) ухилвъм се,
г) ухилвам се;

60. а) отаика, б) отайка,

в) утаика,

в) дропсарма,
е) дроб-сърма,

г) утайка.

Задача 2. Препишете правилно:
1. С решенията си Борис усигурил таржеството на
славянският елимент въф даржавата. След приключвънето на
сабора той свълил военният пояс, наденъл мунашескъ дреха и
утишал ф мънастир. Дните му там убачи били приброени.
Мъджарите, които византииската дипломация нъсочилъ към
наште земи, ударили силно. Поръженийята обескоражили
бългърите и те се обърнали към старият си влъдетел, които ги
покръстил в христианската вяра, и го помолили да ги посаветва
как да излязът от бедата. Той нъредил три дни пост и покаяние.
Последвал жестог бой, победата била спечелена от бългърите.
Мистицизъма, които прозира въф расказа на летописица, не
прикрива истината – бългърите спечелили заради опованието в
непогрешимоста на старият княс. Слет смарта си той бил
канонизирън и пречислен към светците.
2. Спорет тогавашните геогравски и пулитически престави
пътят за васхода на руската империя неисбежно трябвало да
минава прес Босфора и дърданелите – предверия към светъ.
3. Шесте яребици се прибрахъ в ряткото и транливо храсче,
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тъзи година пролета бе зъкаснела и то още не беше цъфнало, но
нъоколо полето се простиръше къто дъно на огромен сът,
зъобиколен одвред с височини.
4. Сняк и беснадежнос църеше нъврет, слабите гръпчета на
птиците потрепвъхъ, сарчицата им бяха испълнени с страх.
Въсторгът и пламеното желание дъ се върнът по родните земи,
бяхъ заменени от отчайяние и несигурнос.
Задача 3. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци,
без да променяте границите на изреченията:
Човекът бе загуглил главата и част от лицето си с гугла тъй
че лицето му почти се скриваше под гуглата. От устата му
постепенно излизаше пара снегът под краката му поскръцваше.
Човекът с гуглата носеше очукан бакърен котел със себе си
ушите на котелаподрънкваха при всяка негова крачка. За да се
предпази от студа този ранен посетител на ханчето носеше също
така груби плетени ръкавици с един пръст. Той премина през
пъртината оставена от турските заптиета огледа през гуглата
пуснатия път подир което тръгна много решително само че не
към вратите на ханчето а към онзи ужасен плет чиито заострени
колове стърчаха зловещо на фона на сивото здрачно небе.
Плетът извит в дъга и с тези остри високо щтръкнали към небето
колове напомняше някаква митическа челюст паднала като че от
самото небе.
Валеше ситен сняг сипкав и сух.
Когато човекът стигна снежния отпечатък на Апостола
стъпкан от заптиетата докато търсеха усърдно сребърни
меджидиета то той остави сребърния котел и без да сваля
ръкавиците си се прекръсти пред стъпкания отпечатък и пред
кървавите петна около него. По кръстния знак се разбираше че
появилият се на местопрестъплението човек е християнин. След
като се прекръсти той оправи гуглата си в смисъл че още веднъж
превърза връзките ù за да не са много дълги наведе се започна
да гребе сняг с ръце и да пълни с него котела. Като напълни съда
със сняг човекът го вдигна от земята и тръгна в посоката от която
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беше дошъл.
Не се мина много време и ето че същият този човек с
износената и кърпена дрешка се появи отново. Той пак носеше
познатия очукан котел. Този път обаче човекът не бе сам с него
вървеше и жена.
ТЕСТ № 12
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) апсцес, б) абсцез, в) абсцес,
г) абцес;
2. а) пластелин,
в) плъстилин,
3. а) акциз,

б) пластилин,
г) плъстелин;
б) агциз,

в) агциз,

г) агцис;

4. а) анбалаж, б) анбалаш, в) амбалаш,

г) амбалаж;

5. а) анекдот,

г) анегдод;

б) анекдод, в) анегдот,

6. а) апартеид, б) апартейд, в) апартейт,

г) апартеит;

7. а) арогантност,
в) аругантност,

б) арогантнос,
г) аругантнос;

8. а) архангеловден,
в) Архангелов ден,

б) архангелов ден,
г) Архангеловден;

9. а) асимелационни,
в) асимилациони,

б) асимилационни,
г) асимелациони;

10. а) атмосфера,
в) атмусвера,

б) атмосвера,
г) атмусфера;

11. а) аоспух,

б) ауспух,

в) аспух;

12. а) байганьов,
г) бай ганьов,
ж) Бай-ганйов,
й) Байганйов,

б) Бай ганьов,
д) бай-ганьов,
з) бай-ганйов,
к) Бай-Ганьов;

в) Байганьов,
е) Бай-ганьов,
и) байганйов,
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13. а) бакилитен,
в) бъкелитен,

б) бакелитен,
г) бъкилитен;

14. а) двама балетмайстора, б) двама балет майстора,
в) двама балетмайстори, г) двама балет майстори;
15. а) бълкънджийски, б) бълканджийски,
г) балканджийски; д) бълкънжийски,
ж) балкънжийски;
16. а) балканист,
в) балканис,

б) бълканист,
г) бълканис;

17. а) бъналнос,
в) баналност,

б) бъналност,
г) баналнос;

18. а) банциг, б) банцинг,

в) банцинк,

19. а) бачо-кировски,
г) Бачо-кировски,
20. а) башибузушки,
в) башибузужки,

б) бачокировски,
д) Бачокировски;

г) банцик;
в) Бачо-Кировски,

б) башибозушки,
г) башибозужки;

21. а) бетствам, б) бедствъм, в) бедствам,
22. а) бесграмотност,
в) безграмотност,

в) балкънджийски,
е) бълканжийски,

г) бедствъм;

б) бесграмотнос,
г) безграмотнос;

23. а) бесизрасноста, б) бесизрасността,
г) безизразността, д) безизразноста;

в) безизрасноста,

24. а) безчувственност, б) безчувственост, в) безчувственнос,
г) безчувственос, д) безчуфственност, е) безчуфственост,
ж) безчуфственнос;
25. а) бизнес дама,
в) Бизнес дама,

б) бизнесдама,
г) Бизнесдама;

26. а) неблагонадежността, б) неблагонадеждноста,
в) неблагонадеждността, г) неблагонадежноста;
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27. а) божественност,
в) божественост,

б) божественос,
г) божественнос;

28. а) бурсук,

в) бурсуг,

б) борсук,

29. а) буболечка,

г) борсуг;

б) боболечка;

30. а) боржоазнодемократичен, б) боржоазно-демократичен,
в) буржоазно-демократичен, г) буржоазнодемократичен;
31. а) вагъбонт,
в) въгабонт,

б) вагабонт,
г) въгъбонт;

32. а) вагонцистерна, б) вагон-цистерна,

в) вагон цистерна;

33. а) вакууммашина, б) вакуум машина,
г) вакуммашина, д) вакум машина,

в) вакуум-машина,
е) вакум-машина;

34. а) вакуумно-консервен,
в) вакуумноконсервен,
д) вакумно консервен,

б) вакуумно консервен,
г) вакумно-консервен,
е) вакумноконсервен;

35. а) варваризам,
в) върваризам,

б) варваризъм,
г) върваризъм;

36. а) вандализам,
в) вандализъм,

б) въндализам,
г) въндализъм;

37. а) ислямизъм,
в) исламизам,

б) ислямизам,
г) исламизъм;

38. а) варжии, б) варжий,

в) варджии,

39. а) въриантни,
в) въриянтни,

б) вариантни,
г) вариянтни;

г) варджий;

40. а) вариклечко,

б) вари-клечко,

в) вари клечко;

41. а) варо-пясъчен,

б) варо пясъчен,

в) варопясъчен;

42. а) въртоломеев,
в) въртоломев,

б) вартоломеев,
г) вартоломев;
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43. а) величаеши,
в) величаиши,

б) величаши,
г) величайши;

44. а) вдлъбнатостта,
в) вдлъбнатоста,

б) вдълбнатостта,
г) вдлъбнатоста;

45. а) вегитарианство,
в) вегитариянство,

б) вегетарианство,
г) вегетариянство;

46. а) веднъж-дваж,
г) веднъш-дваш,

б) веднъж дваж,
д) веднъш дваш,

в) веднъждваж,
е) веднъшдваш;

47. а) два велоергометъра, б) два велоергометри,
в) два вело-ерго-метри, г) два вело-ерго-метъра,
д) два вело-ергометри, е) два вело-ергометъра;
48. а) венче лишшче, б) венче листче,
г) венчелишшче, д) венчелистче,
ж) венче-лишшче, з) венче-листче,
49. а) взаимно възвратен,
в) взаимовъзвратен,
д) взаимо-възвратен,

в) венче лишче,
е) венчелишче,
и) венче-лишче;

б) взаимно-възвратен,
г) взаимо възвратен,
е) взаимновъзвратен;

50. а) вибропреоразователят, б) вибропреобразувателят,
в) вибропреобразователът, г) вибропреобразувателът;
51. а) киберманиак,
г) кибер-манияк,

б) киберманияк,
д) киберманиак,

в) кибер-маниак,
е) киберманияк;

52. а) киловолтампер, б) кило-волтампер, в) кило-волт-ампер;
53. а) киноафиш,

б) кино-афиш,

54. а) открай докрай, б) от край докрай,
г) от край-докрай, д) открай-докрай,
55. а) киножурналистика,
в) кино журналистика;

в) кино афиш;
в) открай до край,
е) от край до край;

б) кино-журналистика,
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56. а) водно-електроцентрала, б) водно-електро-централа,
в) водноелектроцентрала, г) водно електроцентрала;
57. а) водобоазън,
в) водобоязън,

б) водобоязан,
г) водобоазан;

58. а) военно-пътриотичен, б) военнопатриотичен,
в) военно-патриотичен, г) военнопътриотичен;
59. а) шест сантиметра,
в) шест сантиметри,
д) шес сантиметра;
60. а) екс министар,
г) ексминистър,

б) шест сантиметъра,
г) шес сантиметъра,

б) екс министър,
д) екс-министар,

в) ексминистар,
е) екс-министър.

Задача 2. Препишете правилно текста:
Творческия пат на бащата и сина славейкови сякъш е
улицетфорение на прекасвъемоста и оскорено згъстеното
бългърско нъционално расвитие. В фамилията на славейковци
бъштата, „дядо Славейков‖ – както фамилиярно го нъричът
неговите савременици и сетнишните му иследователи – като поет
извира от по-етиката на нъродната песен, къто гражданин пак е
потънъл цял в вихара на нъционалните бурби. В пенчо
славейковата обръзна сестема ще срещнем рет културно
йерудидски асоциаций от европейската ънтичнос ду модерната
йепоха. Бащата – цял облъхнът от регионално бълканска
атмосвера, сина – модерен европеис. Дори в физическоповеденческият си облик съ сякъш пълни ънтиподи. При цялото
различие на жизнена сътба, на исторически епохи, които ги
саздават, колкото и да са близки те, едната – на нъционалнобудителски и освобудителен подем, другата – на мурално
психологически пат ф една волгарна политическа деиствителнос,
има и у двамата нещо опщо и блиско, някъква далбока
ротственна връса, куято е много повече от връската на крафта.
Искушавам се да нърека това „общо славейковско‖, ако то не е
присъща черта на всички големи творчески духове.
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Задача 3. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци,
без да променяте границите на изреченията:
Аз съм бащата на живота заяви веднъж Въглерода.
Никой не кимна но всички замълчаха известно право имаше
и в тези думи. Не беше толкова отдавна само преди тридесет
милиона века когато в кипящите води на океана се появи
мъничка капка живо вещество. Е и други се потрудиха тогава но
инициатор беше Въглерода. Пък и досега гради живота на всеки
организъм нали затуй наричат съединенията му органични?
Аз създадох ума на човека продължи високомерно
Въглерода и се огледа свирепо сякаш чакаше възражения.
Азота Кислорода Фосфора и Сярата се зачервяваха от
възмущение те също бяха със заслуги в изграждането на
мозъчната тъкан. Но все пак макар и по проценти само
Въглерода имаше предимство в състава на мислещите белтъци.
Аз съм красотата на света победоносно изхриптя Въглерода
и чак се закашля от себедоволство. Аз живея в аромата на
липата и в пурпурния пламък на божура в трептящите криле на
пеперудата и в есенната багра на гората в мекия блясък на
коприната и в лазура на детските очи... Аз сам направих всичко
това
Ти Сам не издържаха останалите елементи и си отидоха
обидени.
Ароматът секна цветовете изчезнаха мисълта престана да
работи красотата се загуби. Остана едно малко черно въгленче.
Защото „най-великият съединител‖ „бащата на живота‖ „умът на
човека‖ „красотата на света‖ без другите не беше нищо повече от
една обикновена черна бучка въглища.
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ТЕСТ № 13
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) волунтаризъм,
б) волонтаризъм,
в) волунтаризам,
г) волонтаризам;
2. а) всеослушание,
в) фсеусшлушание,

б) фсеослушание,
г) всеуслушание;

3. а) въздушножелязопътен, б) въздушножелезопътен,
в) въздушно-железопътен, г) въздушножелязопътен;
4. а) вълненотикстилен,
в) вълнено-текстилен,

б) вълненотекстилен,
г) вълнено-тикстилен;

5. а) вътреутробен,
в) вътре-утробен,

б) вътреотробен,
г) вътре-отробен;

6. а) два газгенератори,
в) два газ-генератори,

б) два газгенератора,
г) два-газ-генератора;

7. а) двама галилеяни,
в) двама галилеани,

б) двама галилеяна,
г) двама галилеана;

8. а) гама-спектър,
в) гамаспектър,

б) гама-спектар,
г) гамаспектар;

9. а) гастер-байтер,
в) гастербайтер,

б) гастар-байтер,
г) гастарбайтер;

10. а) генералполковник,
в) генерал полковник;

б) генерал-полковник,

11. а) генно-инженерен,
в) генноинженерен,

б) генно-инжинерен,
г) генноинжинерен;

12. а) големогабаритен,
в) голямогабаритен,

б) големогъбаритен,
г) голямогъбаритен;

13. а) гражданско-процесоален, б) гражданско-процесуален,
в) гражданскопроцесуален, г) гражданскопроцесоален;
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14. а) по на юг,

б) по-наюг,

в) по-на юг;

15. а) хай лайф,

б) хай-лайф,

в) хайлайф;

16. а) хор майстор,

б) хормайстор,

в) хор-майстор;

17. а) гранд хотел,

б) грандхотел,

в) гранд-хотел;

18. а) гросмайстор,

б) грос-майстор,

в) грос майстор;

19. а) гръко-католик,
г) гръко-кътолик,

б) гръкокатолик,
д) гръкокътолик,

в) гръко католик,
е) гръко кътолик;

20. а) дегустация,

б) дегостация,

21. а) двама гъркомани,
в) двама гъркомана,

б) двама гръкомани,
г) двама гръкомана;

22. а) гювендия,

б) гевендия,

в) гивендия;

23. а) декоративнооблицовъчен, б) декоративнооблицовачен,
в) декоративно-облицовачен, г) декоративно-облицовъчен;
24. а) доброкачественност,
в) доброкачественост,

б) доброкачественнос,
г) доброкачественос;

25. а) донкихотовщина,
в) Донкихотовщина,

б) дон-кихотовщина,
г) Дон-Кихотовщина;

26. а) дюстабан,

б) дюс-табан,

в) дюс табан;

27. а) дясно ориентиран,
в) дясноориентиран,

б) десно ориентиран,
г) десноориентиран;

28. а) евфимистичен,
в) ефимистичен,

б) евфемистичен,
г) ефеимистичен;

29. а) екзистенциалистка,
в) екзистенциалиска,

б) егзистенциалистка,
г) егзистенциалиска;

30. а) експроприация,
в) експоприяция,

б) експроприяция,
г) експоприация;
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31. а) електроакустика, б) електро-акустика, в) електро акустика;
32. а) елеминирам,
в) елеминиръм,

б) елиминирам,
г) елиминиръм;

33. а) ипикуреец,
в) ипикореец,

б) епикуреец,
г) епикореец;

34. а) етернитов,
в) ентернитов,

б) итернитов,
г) интернитов;

35. а) есхибиционизъм,
в) ексхибиционизъм,

б) ексхибеционизъм,
г) есхибеционизъм;

36. а) електросаоражение,
в) електросъоръжение,

б) електросъоражение,
г) електросаоръжение;

37. а) емайл лак,
г) емайлак,

б) емайл-лак,
д) емай-лак;

38. а) есеннозимен,
в) есенозимен,

в) емайллак,

б) есенно-зимен,
г) есено-зимен;

39. а) етернит, б) ентернит, в) етирнит,

г) ентирнит;

40. а) жарсена, б) жерсена, в) жарсина,

г) жерсина;

41. а) железноруден,
в) железно-руден,
42. а) жокейклуб,

б) желязноруден,
г) желязно-руден;
б) жокей-клуб,

в) жокей клуб;

43. а) забелижителноста,
в) зъбелижителноста,
д) забелижителността,
ж) зъбелижителността,

б) забележителноста,
г) зъбележителноста,
е) забележителността,
з) зъбележителността;

44. а) загадъчен,
в) загадачен,

б) зъгадъчен,
г) зъгадачен;

45. а) двама зависници,
в) двама завистника,

б) двама завистници,
г) двама зависника;
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46. а) загори-тенджера,
в) загори тенджера,
д) загоритенжера,

б) загоритенджера,
г) загори-тенжера,
е) загори тенжера;

47. а) задколения,
в) задколяния,

б) задколенния,
г) задколянния;

48. а) зъконоста,
г) законоста,

б) зъконноста,
д) законноста,

в) зъконността,
е) законността;

49. а) залъкатуша,
в) залъкътуша,

б) залакатуша,
г) залакътуша;

50. а) инжинер-физик,
в) инжинер физик,

б) инженер-физик,
г) инженер физик;

51. а) изтиричен,
в) изтеричен,

б) истиричен,
г) истеричен;

52. а) акушергинеколог,
в) акушер гинеколог;

б) акушер-гинеколог,

53. а) откъде на къде, б) откъде накъде,
г) от къде на къде, д) откъде-накъде,

в) от къде накъде,
е) от къде-накъде;

54. а) кремсупа,

в) крем супа;

б) крем-супа,

55. а) бесхлебни,
в) бесхлябни,

б) безхлебни,
г) безхлябни;

56. а) кинофотолаборатория, б) кино-фотолаборатория,
в) кино-фото-лаборатория, г) кино фотолаборатория;
д) кино фото-лаборатория;
57. а) скиписта,

б) ски-писта,

в) ски писта;

58. а) киноцентър,

б) кино-център,

в) кино център;

59. а) кисело-горчив,

б) кисело горчив,

в) киселогорчив;

60. а) киселинноустойчив,
в) киселинно-устойчив,

б) киселино-устойчив,
г) киселиноустойчив.
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Задача 2. Препишете изреченията като отстраните
граматическите и правописните грешки:
1. В лириката стила се определя и от звучението на стихът,
от музикалноритмичната и напевноритмичната сила на мерената
реч. Динамиката на ботевото виждане се изразява чрез
смисловоемоционалното и представно съдържание на речта,
чрез ритама и звучението.
2. Всяко от тези виждания потхожда по свой начин към
повеста, някои дори излизат извън чистохудожественната логика,
но много обхватните изследователски потходи само истъквът
фактат за идеината многопластовос на пройзведението.
3. Съмото саштествувъне на кризата само потсказва, че в
живота на балгарското опщество и в неговите цености
саществуват сатбовни проблеми, сварзани с цялосния
општествен и духовен човешки живот с своите спицифични
ценосни проблеми.
4. У Яворов вървът рака за рака музикантът и ходожникът,
афтора налага звуковата плътнос на словото, драматизма на
поезията, способноста на поета да гледа от няколко
художествени ъгъла.
5. Синволизма се оформя в българския литературен живот,
кугату ословията за него съ вече назряли, кугато Вазрожденските
идеи се ръзминават със новата буржуазна деиствителнос, кугато
вазовите език и стил зъпочвът дъ се въсприемат като не
дустатачни за претставяне на доховноста на младите.
6. Стремежът да се види општото зат индивидуалното, да се
потърси смисълат на битието чрес образат символ, анбицията да
се оедрят идеините мащаби, чрес еденичното дъ се достигне до
вечноста и абсолута — всичко това прови синволизма прехот кам
искуството на двайстият век.
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Задача 3. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци,
без да променяте границите на изреченията:
Хитър Петър казал на жена си
Жено иди да нахраниш магарето.
Защо пък аз да ида възпротивила се жена му.
Защото ми омръзна все аз да върша тази работа!
Я го гледай ти него рекла жената.
И от дума на дума скарали се. Накрай решили да млъкнат.
Съгласили се който пръв проговори той да храни магарето.
Начумерил се Петър и седнал в къта.
Жена му се повъртяла-повъртяла из къщи погледнала го па
видяла че не ще изтърпи все да мълчи тръшнала вратата след
себе си. Отишла у съседите седнала отворила уста и не
млъкнала. През това време в къщата влязъл крадец. Той видял
стопанина уплашил се и се вцепенил. Петър гледа крадеца
крадецът гледа Петра двамата се пулели и никой не обелва зъб
да каже нещо никой не помръдвал. Пръв се съвзел крадецът. Той
започнал да моли за прошка но Хитър Петър нито помръдвал
нито говорел. Само го гледал с оцъклени очи втренчено и
страшно.
Този човек сигурно е умрял помислил си крадецът.
Той задигнал каквото можел от стаята отвързал магарето
натоварил на него краденото и побързал да се измъкне докато не
са го хванали.
Жената на Хитър Петър се наприказвала и се върнала по
тъмно но още на прага се хванала за главата. Къщата била
ограбена. Само Хитър Петър седял свит в ъгъла и я гледал
навъсено изпод вежди.
Майчице какво е станало тук заскубала си косите жената.
Ти първа проговори! Хванах те! скочил и се развикал с цяло
гърло Хитър Петър. Сега не се чуди но иди намери оня
нехранимайко крадеца доведи магарето и го нахрани Ето докъде
стигнахме с твоя инат
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ТЕСТ № 14
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) звуковобуквен,
б) звуково-буквен, в) звуково буквен;
2. а) злокачественос,
в) злокачественнос,

б) злокачественост,
г) злокачественност;

3. а) звънливос,
в) звънливост,

б) званливост,
г) званливост;

4. а) единоста, б) единноста, в) едиността, г) единността;
5. а) пътриархалнобитов,
в) патриархалнобитов,

б) пътриархално-битов,
г) патриархално-битов;

6. а) сапричасни,
в) сапричастни,

б) съпричасни,
г) съпричастни;

7. а) звукооператор,

б) звуко-оператор,

в) звуко оператор;

8. а) злато-връх,
г) злато-върх,

б) злато връх,
д) злато върх,

в) златовръх,
е) златовърх;

9. а) злъчнос,

б) жлъчнос, в) злъчност,

10. а) корегирам,
в) корегиръм,

б) коригирам,
г) коригиръм;

11. а) макданос,
в) макданоз,

б) магданос,
г) магданоз;

г) жлъчност;

12. а) естественно-исторически, б) естественноисторически,
в) естествено-исторически, г) естественоисторически;
13. а) абитуриенски,
в) абитуренски,

б) абитуриентски,
г) абитурентски;

14. а) апендицит,
в) апандицит,

б) апендицид,
г) апандицид;
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ж) ерархичниът,
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б) йерърхичният,
д) ерархичният,
з) ерърхичниът;

в) йерархичниът,
е) ерърхичният,

16. а) къвгаджийка,
в) къвгажийка,

б) кавгаджийка,
г) кавгажийка;

17. а) ъпломб, б) апломб,

в) ъпломп,

18. а) асвалтобетонни,
в) асфалто-бетонни,

б) асвалто-бетонни,
г) асфалтобетонни;

19. а) задължнявам,
в) задлажнявам,

б) задлъжнявам,
г) задалжнявам;

20. а) логаритам,
в) логъритам,

б) логаритъм,
г) логъритъм;

21. а) отпечатаци,
в) одпечатаци,

б) отпечатъци,
г) одпечатъци;

22. а) оеднаквявъм,
в) оеднаквявам,

б) уеднаквявъм,
г) уеднаквявам;

23. а) каменотрошачка,
в) камено-трошачка,

б) каменнотрошачка,
г) каменно-трошачка;

24. а) камуфлаш,
в) къмуфлаш,

б) камуфлаж,
г) къмуфлаж;

25. а) къмънак,

б) камънак,

г) апломп;

в) къманак;

26. а) расписание,
в) разсписание,

б) разписание,
г) рассписание;

27. а) инпулсивен,
в) инполсивен,

б) импулсивен,
г) имполсивен;

28. а) татуировачен,
в) тътуировачен,

б) татуировъчен,
г) тътуировъчен;
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29. а) ореголирам,
в) орегулирам,

б) уреголирам,
г) урегулирам;

30. а) джаспевец,
в) джас певец,

б) джазпевец,
г) джаз певец;

31. а) карминеночервен,
в) карминено-червен,

б) кърминеночервен,
г) кърминено-червен;

32. а) къртофопроизводство, б) картофопроизводство,
в) къртофо-производство, г) картофо-производство;
33. а) неумолимоста,
в) неомолимоста,

б) неумолимостта,
г) неомолимостта;

34. а) стоиностно,
в) стойносно,

б) стойностно,
г) стоиносно;

35. а) първобитнообщинно, б) първобитно-общинно,
в) първобитнообщино, г) първобитно-общино;
36. а) свестта, б) свеста,

в) свястта,

37. а) стоманолеярят,
в) стоманолеарят,

б) стомано-леярят,
г) стомано-леарят;

38. а) катетометър,
в) катетометар,

б) кътетометър,
г) кътетометар;

39. а) идинтифицирам,
в) идентифицирам,

б) идентифициръм,
г) идинтифициръм;

40. а) привилегия,
в) привелегия,

б) превилегия,
г) превелегия;

41. а) калъбалък,
в) калъбълък,

б) калабалък,
г) калабълък;

42. а) съблазън, б) саблазън, в) съблазан,
43. а) картичина,
в) картичена,

б) къртичина,
г) къртичена;

г) свеста;

г) саблазан;
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44. а) кафеклуб,
г) къфеклуб,

б) кафе-клуб,
д) къфе-клуб,

в) кафе клуб,
е) къфе клуб;

45. а) кафявозлатист, б) кафевозлатист,
г) кафево-златист, д) кафяво златист,

в) кафяво-златист,
е) кафево златист;

46. а) къбаре, б) кабаре,

в) кабъре,

г) къбъре;

47. а) свадбарят,
в) свадбарът,

б) сватбарят,
г) сватбарът;

48. а) джепчии, б) джебчии, в) джепчий,
49. а) шадръван,
в) шъдръван,
50. а) зъгъделичкъм,
г) зъгъделичкам,

г) джебчий;

б) шадраван,
г) шъдраван;
б) загъделичкъм,
д) загъделичкам,

51. а) веолончелист,
в) веолончелис,

в) загаделичкъм,
е) загаделичкам;

б) виолончелист,
г) виолончелис;

52. а) военопленничество, б) военнопленичество,
в) военнопленничество, г) военопленичество;
53. а) випусник, б) випусниг, в) випускник, г) випускниг;
54. а) високо интелигентен, б) високоинтелигентен,
в) високо интилигентен, г) високоинтилигентен;
55. а) воаорство,
в) вуаорство,

б) воайорство,
г) вуайорство;

56. а) залог,

в) зълог,

б) залок,

57. а) автограв, б) афтограв, в) автограф,

г) зълок;
г) афтограф;

58. а) артикулационоакустичен, б) артикулационо-акустичен,
в) артикулационноакустичен, г) артикулационно-акустичен;
59. а) тас кебап,

б) тас-кебап,

в) таскебап;
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г) бомбандиръм,
ж) бонбардиръм.
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б) бомбандирам,
д) бонбардирам,

в) бонбандиръм,
е) бомбардирам,

Задача 2. Поправете правописните грешки:
Разказа Пророк пък сафсем прозрачно ни води към образа
на Савонарола. Тази елинпелинова творба ваопще се упира не
само върху источно православен житийен и анегдотичен
материял, както личи от отчерка флорентииска вечер.
Виликолепно патеписно есе плот на една сънтементална
расхотка до венеция и флоренция. Очерка свидетелствува за
фниманието на Елин Пелин кам кътолико изторическата и
хумънистично ренесансовата проблематика. И дори преко
исразява по повот на Савонарола съштият анти фънътичен
патус, които сетне нъмираме в расказът. А последния раскас од
цикала веселия мунах къто че сафсем определено визира
животът на свети франциск, които с сфоето ведро отнушение кам
светът и увъжение кам естеството ще дъ е бил много близо до
елинпелиновата кунцепция за Битието. В творчеството си Елин
Пелин има доста йасноопределена жизненно художественна
философия, койято мнозина иследователи определят като
хедонистична и жизнелюбивъ, премесена с скиптицизамът. За
офчярят любофта е най ведро расбираната жизненена ценос,
расипана щедро в тфорчеството на писателят, чрез фънътизъма
на прикалената праведнос усобенно остро се откройява
очърованийено на неината свята греховнос.
Задача 3. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци,
без да променяте границите на изреченията:
Херакли се засмя показвайки нечистите си изпочупени зъби.
Не каза той Аз не искам това Предпочитам да гладувам
вместо да работя за вас… И няма да пипна лопатата дори ако
пазачите на групата ме убият с тояги. Но ти можеш да ме
интернираш където искаш защото носиш пистолет! И всички вие
се заканвате ругаете и биете защото носите пистолети. Оня ден

188

Тестове по езикова култура

Перикли от Волос влезе с гемията си в пристанището и
портовият комендант му поиска документите. Перикли ги даде а
портовият ги скъса и рече Ти нямаш документи кучи сине…
Конфискувам гемията Тогава Перикли му даде десет жълтици
Портовият ги прибра и поиска още десет… Перикли му даде и тях
а портовият ревна Значи ми предлагаш рушвет крастава жабо И
заповяда на моряците си да набият Перикли, а жълтиците му си
раздели с тях. А гемията конфискуваха и Перикли умря от бой. И
ти и другарят ти и портовият и моряците му носите пистолети а
нашето оръжие вэехте и ни мачкате като червеи…
Ирина не раэбра нищо от речта на Херакли Бимби долови
само отделни думи от нея а Костов я схвана много добре.
Ти видя ли таэи случка хладно попита той.
Защо лъжеш че тази история се е случила тук попита
експертът.
ТЕСТ № 15
Задача 1. Подчертайте правилно изписания вариант:
1. а) отенак,
б) оттенък, в) отенак,
г) оттенак;
2. а) подардорят,
в) подърдорят,

б) подардорат,
г) подърдорат;

3. а) гносотий, б) гнусотий, в) гнусотии,

г) гносотии;

4. а) прецъфтяли,
в) прицъфтяли,

б) прецъфтели,
г) прецъвтели;

5. а) бутникулиба,
в) бутни-кулиба,

б) бутниколиба,
г) бутни-колиба;

6. а) двуумяли се,
в) двоумяли се,

б) двоумели се,
г) двоумяли се;

7. а) замесник секретарят,
в) заместник-секретарят,

б) заместник секретарят,
г) замесник-секретарят;
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8. а) мозаячен, б) мозаичен, в) мозаечен,

г) мозайчен;

9. а) склоноста, б) склонноста, в) склоността, г) склонността;
10. а) разлошки, б) разложки, в) разлоштки, г) разложтки;
11. а) няколкостепена,
в) неколкостепена,

б) няколкостепенна,
г) неколкостепенна;

12. а) епруветка, б) епроветка, в) епруведка, г) епроведка
13. а) етеричномаслен,
в) етиричномаслен,

б) етерично-маслен,
г) етирично-маслен;

14. а) възпирам,
в) въспиръм,

б) възспирам,
г) възспиръм;

15. а) припряноста,
в) припреноста,

б) припряността,
г) припреността;

16. а) елиминирам,
в) елеминирам,

б) елиминиръм,
г) елеминирам;

17. а) чесноста,
в) честноста,

б) чесността,
г) честността;

18. а) парвеню, б) първеню, в) парвиню,

г) първиню;

19. а) валериан, б) валериян, в) валерян,

г) валеран;

20. а) бизнеспартньор,
в) бизнес партньор,
д) бизнес-партнор,

б) бизнес-партньор,
г) бизнеспартнор,
е) бизнес партнор;

21. а) чуждопоклоник,
в) чуждо-поклоник,

б) чуждопоклонник,
г) чуждо-поклонник;

22. а) предверие,
23. а) сдружение,
в) здружение,

б) преддверие,
б) сдрожение,
г) здрожение;

в) претдверие;
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24. а) писменос,
в) писменнос,

б) писменост,
г) писменност;

25. а) ламтеш, б) ламтеж,

в) лъмтеш,

26. а) отаташен,
в) оттаташен,

б) отатъшен,
г) оттатъшен;

27. а) афтопроисшествие,
в) афтопроизшествие,

б) автопроисшествие,
г) автопроизшествие;

28. а) безобидноста,
в) безубидноста,

б) безобидността,
г) безубидността;

29. а) безучаснос,
в) безучастност,

б) безучасност,
г) безучастнос;

г) лъмтеж;

30. а) вокално-инструментален, б) вокалноинструментален,
в) вокално-инстроментален, г) вокалноинстроментален;
31. а) националнореволюционен, б) национално-революционен,
в) националнореволюционен;
32. а) нефтогазоносен,
в) нефто-газо-носен,
д) невто-газоносен,

б) нефто-газоносен,
г) невтогазоносен,
е) невто-газо-носен;

33. а) непълноценос, б) непълноценнос,
г) непълноценост, д) непълноценос,
ж) непълноценност, з) непълноценост;

в) непълноценност,
е) непълноценнос,

34. а) немай-каде,
г) немай-къде,

в) немай каде,
е) немай къде;

35. а) нетленос,
в) нетленност,

б) немайкаде,
д) немайкъде,
б) нетленнос,
г) нетленост;

36. а) пъламут, б) паламут, в) палъмут,
д) пъламуд, е) паламуд, ж) палъмуд,

г) пълъмут,
з) пълъмуд;
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37. а) дамгосъл,
в) дъмгосъл,

б) дамгосал,
г) дъмгосал;

38. а) кътраник, б) катраник, в) кътранник, г) катранник;
39. а) в другиден,

б) в други ден,

в) вдругиден;

40. а) гергьовден,
г) гергйов ден,
ж) Гергьов ден,

б) гергйовден,
д) Гергьовден,
з) Гергйов ден;

в) гергьов ден,
е) Гергйовден,

41. а) оедрявам, б) уедрявам, в) оедрявъм, г) уедрявъм;
42. а) безнравственици,
в) безнрафственици,

б) безнравственници,
г) безнрафственници;

43. а) сиво кафяви,
г) сиво кафеви,

б) сиво-кафяви,
д) сиво-кафеви,

в) сивокафяви,
е) сивокафеви;

44. а) бизнесплан,

б) бизнес-план,

в) бизнес план;

45. а) голф клуб,

б) голф-клуб,

в) голфклуб;

46. а) не пушейки,

б) непушейки,

в) не-пушейки;

47. а) бълансьор,
в) бълансйор,

б) балансьор,
г) балансйор;

48. а) непотправеност,
в) непотправенос,

б) неподправеност,
г) неподправенос;

49. а) узверяли, б) узверели, в) озверели,
50. а) услушвам се,
в) ослушвам се,

г) озверяли

б) услушвъм се,
г) ослушвъм се

51. а) луминисцентна, б) луминесцентна,

в) луменисцентна.

52. а) киновидеоклуб, б) кино-видео-клуб, в) кино-видеоклуб;
53. а) кралимарков,
в) КралиМарков,

б) крали-марков,
г) Крали-Марков;
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54. а) оттук от там,
в) оттук оттам,

б) от тук от там,
г) оттук-оттам;

55. а) ретро автомобил,
в) ретро-автомобил;

б) ретроавтомобил,

56. а) спонтаноста,
в) спонтаността,

б) спонтанноста,
г) спонтанността

57. а) тридесет и шес-годишен, б) тридесет и шестгодишен,
в) тридесет и шест-годишен, г) тридесет и шес годишен,
д) тридесет и шесгодишен, е) тридесет и шест годишен;
58. а) кирилометодиевистика, б) кирило-методиевистика,
в) кирило методиевистика;
59. а) верноста, б) верността, в) вярноста,

г) вярността;

60. а) факсапарат,

в) факс апарат;

б) факс-апарат,

Задача 2. Поправете правописните грешки:
Сатбата на Родината, участа на народат са идеиния и
темътичен центар, които хъръктеризира целосния литературен
сфят на Вазоф. Политическите васторзи и социялното
обесверяване, вишата съмоизява на бългърският дух и неговото
нрафственно зъкърняване – ето проблемат около които
гръвитира нрафственното сазнание на творецат.
Всенародният пътриотичен подем в нъвечерието на
априлското въстание, сапречасноста на балгарската имиграция
кам участа на поробения нарот, крахът на нъдеждите, карвавото
исстрадване на априлският погром, искренното ликуване от
свободата извиквът на живот и най-ранните му стихозбирки.
Ръзочарованието од новата социялно политическа и идеино
доховна криза придизвиква новият и особенно болезнен прелом в
творчеството на поетът. Обеззверен от крахът на сфоите
зъблуди, дръмътично ижживявъщ расбиването на пътриотичните
илюзий, Вазов обраща погледът си нъвътре към собственната си
душевнос, кам интимно сакровенния свят на сфоето сарце.
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Раскъсвън од драматичният сблъсак между естественните
си пориви и чуството за патриотичен дълк, между расколебаното
си социялно сазнание и вътрешната си сапричяснос към
нъродът, той издава стихо збирката Не ще зъгине. С нея
преключва неговия исцяло посфетен на Родината живот.
Задача 3. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци,
без да променяте границите на изреченията:
Той нямаше ни семейство ни близки. Ледената му душа
отровена от тютюта бе недостъпна за чувствата на обикновените
хора. Той бе отритнал болната си жена беше забравил почти
напълно родителите си беше умъртвил брат си продал
любовницата си потискал изнудвал и уронвал достойнството на
стотици хора осъждал на хронически глад хиляди работници. Той
беше един от истинските същинските властници които от много
години управляваха страната. Всички му се подчиняваха но никой
не го обичаше и ето че сега проядените основи на света който го
бе издигнал започваха да скърцат. Наближаваше всеобща
разруха страшният удар на потиснатите който щеше да помете
―Никотиана‖. Пред него се очертаваха несигурно бъдеще
страхове бездействие и неврастения които щеше да потиска
само с алкохол а това означаваше лудост и гибел. Никога никога
повече от сега той не копнееше за близко същество което да го
обича и спасява от непоносимата самота!... А това същество за
него можеше да бъде само Ирина. Цялата ―Никотиана‖ и всичко
което бе постигнал досега не струваше повече от Ирина. Найсетне той бе съзнал една истина в живота си. Но този живот
беше вече разбит и осакатен а самата истина безполезна. Дори
поривът на любовта му така мрачен и разкъсан беше покварен от
егоизъм основното чувство което управляваше живота му. В
следващия миг той не викаше а ревеше обезумял
Така ли?... Така ли мръснице?... Значи ти искаш да отидеш
на острова само заради любовника си?
Не викай!... произнесе тя ниско. Още утре ще се върна в
София.
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