
ВАРИАНТ № 2 

 

Зад. 1. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи. 

 

1. комференция 21. конопен 41. натажавам 

2. листче 22. разфасофка 42. гълъб 

3. преживяли 23. изпосечат 43. аранжирвам 

4. телефонни 24. саксийте 44. расценка 

5. злорадство 25. овощарят 45. пещта 

6. вариянт 26. треньорка 46. ароматноста 

7. Бяла слатина 27. углушавам 47. странник 

8. лечителка 28. контекс 48. рушителят 

9. обичлив 29. 6 - етажен 49. юридически 

10. загадачни  30. румен 50. що-годе 

11. междоредие 31. невинността 51. екзарх 

12. узарявам 32. зъболекарът 52. надрастна 

13. линии 33. надделявате 53. психолок 

14. перална 34. четири струнен 54. касиерка 

15. не благозвучие 35. разконцентрират 55. втрещен 

16. раздвоение 36. щафета 56. злояд 

17. лешник 37. рязкостта 57. на дясно 

18. хореогравка 38. ясновидка 58. молив 

19. отговорник 39. предуверявам 59. лекциона 

20. сръбско-турски 40. съсобственник 60. скърбя 

 

Зад. 2. Препишете текста, като отстраните граматическите и 

правописните грешки.  

 

Не отдавна общественоста бе оведомена, че някакъв Германски 

историк се заел да обори всеобщата истина за жестокото потошаване на 

Априлското Възстание в Батак. Безмилосното клане на деца, жени и възрасни 

мъже той в неговият проект нарича “Митът за Батак”. Под това уж 

терминологично название прокарва откровенна анти-научна идея, която 

имено поради лажливата си съшност се превръща в анти-българска.  

Всичко това са констатаций от пропаганден характер. За кой ли път и 

ние сме закасняли като реакция, защото проекта без малко щеше да се 

осъществи. Това потсказва, че някой отговорни фактори от българска страна 

не са сазряли диверсионата същност на намерението.  



Тезата за митологизирането на Баташкото клане и за отричането на 

историческата фактология е силно необедителна на фона на огромният архив, 

създаден около сабитието от Българи, Англичани, Французи, Руси, Поляци и 

други свидетели и анализатори. Тезата опасно внушава, че българския и 

турски народи са вековни врагове. 

Защо при цялата несастоятелнос на тезата ù се посвещава такова 

голямо публично внимание? Кой отвори крепоста от вътре? Отговора е един 

единствен – корупцията превърна този случай в обикновенна пропагандна 

акция; неиздържа пред нея продажната съвест на хора, които са забравили, че 

никаде посвета кръвта вода нестава. 

 

Зад. 3. Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни 

знаци, без да променяте границите на изреченията.     

 

Стефан беше овчар един от някогашните овчари на които стадата 

затъмняваха поляните като че припадаше тъмна мъгла. Рядко имаше някой да 

се мери с него по хубост и сила но прочу се най-много той с това че никой не 

умееше да свири на кавал като него. Момите и булките които белеха платна 

изправени с платната стояха като вкаменени и слушаха свирнята му.  

Но щом дойдеше есен щом поляните посърваха шумата на гората се 

зачервеше и гъсти мъгли плъзнеха по гребена на Балкана като огромни змии 

тогаз той наедно с всички овчари слизаше от планината. Кавалът му се 

обаждаше че си е дошъл момите отиваха за вода на най-далечната чешма та 

да го видят. Но в село Стефан малко стоеше ден-два колкото да раздаде 

армагани писани хурки и кобилици. Скоро той заминаваше на юг накъдето 

заминаваха и жеравите накъдето заминаваха и големите стада овце защото 

него време овчарите прекарваха зимата в полето на Ромъня. А напролет 

когато кукувицата закукуваше в зелената шума тя обаждаше че овчарите се 

връщат.  

Но последната пролет Стефан се върна много променен. Замислен беше 

тъжен не слизаше в село по големите празници на хорото с другарите си беше 

мълчалив и хладен. Явно беше че таи нещо в душата си. Не се прибра нито в 

къшлата нито у дома си.  Майка му останала съвсем сама беше обезумяла от 

скръб. Ти си крива беше ù казал той ти ме раздели от Елена. Не искам да те 

видя.    

  



ОТГОВОРИ КЪМ ВАРИАНТ № 2 

 

Зад. 1. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи. 

 

1. конференция 41. конопен 61. натъжавам 

2. листче 42. разфасовка 62. гълъб 

3. преживели 43. изпосекат 63. аранжирам 

4. телефонни 44. саксиите 64. разценка 

5. злорадство 45. овощарят 65. пещта 

6. вариант 46. треньорка 66. ароматността 

7. Бяла Слатина 47. оглушавам 67. странник 

8. лечителка 48. контекст 68. рушителят 

9. обичлив 49. 6 - етажен 69. юридически 

10. загадъчни  50. румен 70. що-годе 

11. междуредие 51. невинността 71. екзарх 

12. озарявам 52. зъболекарят 72. надрасна 

13. линии 53. надделявате 73. психолог 

14. пералня 54. четириструнен 74. касиерка 

15. неблагозвучие 55. разконцентрират 75. втрещен 

16. раздвоение 56. щафета 76. злояд 

17. лешник 57. резкостта 77. надясно 

18. хореографка 58. ясновидка 78. молив 

19. отговорник 59. предоверявам 79. лекционна 

20. сръбско-турски 60. съсобственик 80. скърбя 

 

Зад. 2. Препишете текста, като отстраните граматическите и 

правописните грешки. 

 

Неотдавна обществеността бе уведомена, че някакъв германски 

историк се заел да обори всеобщата истина за жестокото потушаване на 

Априлското въстание в Батак. Безмилостното клане на деца, жени и 

възрастни мъже той в своя проект нарича “Митът за Батак”. Под това уж 

терминологично название прокарва откровена антинаучна идея, която именно 

поради лъжливата си същност се превръща в антибългарска.  

Всичко това са констатации от пропаганден характер. За кой ли път и 

ние сме закъснели като реакция, защото проектът без малко щеше да се 

осъществи. Това подсказва, че някои отговорни фактори от българска страна 

не са съзрели диверсионната същност на намерението.  



Тезата за митологизирането на Баташкото клане и за отричането на 

историческата фактология е силно неубедителна на фона на огромния архив, 

създаден около събитието от българи, англичани, французи, руси, поляци и 

други свидетели и анализатори. Тезата опасно внушава, че българския и 

турския народ са вековни врагове. 

Защо при цялата несъстоятелност на тезата ù се посвещава такова 

голямо публично внимание? Кой отвори крепостта отвътре? Отговорът е 

един-единствен – корупцията превърна този случай в обикновена 

пропагандна акция; не издържа пред нея продажната съвест на хора, които са 

забравили, че никъде по света кръвта вода не става. 

 

Зад. 3. Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни 

знаци, без да променяте границите на изреченията.     

 

Стефан беше овчар – един от някогашните овчари, на които стадата 

затъмняваха поляните, като че припадаше тъмна мъгла. Рядко имаше някой 

да се мери с него по хубост и сила, но прочу се най-много той с това, че 

никой не умееше да свири на кавал като него. Момите и булките, които 

белеха платна, изправени с платната, стояха като вкаменени и слушаха 

свирнята му.  

Но щом дойдеше есен, щом поляните посърваха, шумата на гората се 

зачервеше и гъсти мъгли плъзнеха по гребена на Балкана, като огромни змии 

– тогаз той, наедно с всички овчари, слизаше от планината. Кавалът му се 

обаждаше, че си е дошел, момите отиваха за вода на най-далечната чешма, та 

да го видят. Но в село Стефан малко стоеше – ден-два, колкото да раздаде 

армагани, писани хурки и кобилици. Скоро той заминаваше на юг, накъдето 

заминаваха и жеравите, накъдето заминаваха и големите стада овце, защото 

него време овчарите прекарваха зимата в полето на Ромъня. А напролет, 

когато кукувицата закукуваше в зелената шума, тя обаждаше, че овчарите се 

връщат.  

Но последната пролет Стефан се върна много променен. Замислен 

беше, тъжен, не слизаше в село по големите празници на хорото, с другарите 

си беше мълчалив и хладен. Явно беше, че таи нещо в душата си. Не се 

прибра нито в къшлата, нито у дома си.  Майка му, останала съвсем сама, 

беше обезумяла от скръб. “Ти си крива – беше ù казал той, - ти ме раздели от 

Елена. Не искам да те видя!”    

 

 


