
Коя е любимата ти буква? – Любимата ми буква е , „А” , защото е моята буква и е царица на буквите. 

Коя според теб е най-хубавата българска буква? – Това е „Д” , защото символизира всичко чисто , непорочно – Доб-
ро , дете , дом. 

Къде са родени братята Кирил и Методи? – В Солун , но това не ги прави гърци. 

Знаеш ли защо Кирил е наречен философ? – Заради спора си с римския папа Лъв , когато му казва , че слънцето грее 
еднакво навсякъде. 

Коя българска дума ти се струва много трудна за писане и защо? – Думата „омраза” . Не само , защото може да се 
сбърка и да се напише с „у” , но просто ми звучи празно. 

Как се отнасяш към близките си? Като към приятели или като роднини? Кои предпочиташ за общуване? – При-
ятели или роднини? – По-скоро като към роднини – с уважение. Предпочитам да общувам с приятели. 

Как се държиш с тези , които ти досаждат? – Ние често не ги забелязваме. В други случаи се ядосваме , но отново не 
ги забелязваме. 

С какво искаш да те изненадат приятелите, когато имаш повод да празнуваш? – С нещо много интересно. Малък 
подарък , но в огромна опаковка. 

Знаеш ли с какво се „купуват” приятелите ? Трябва ли да ги подкупваш , за да си осигуриш близостта им? – 
Истинските приятели не се купуват. 

 Мислил ли си колко души от класа ще поканиш на рождения си ден? И имаш ли представа родителите ти колко 
биха искали да присъстват? – Родителите ми са ми дали пълна свобода да каня , който си поискам. От класа ще 
поканя около 5-6 човека. 

 Имаш ли приятели , с които се срещаш извън училище? От къде ги познаваш? – Да , имам доста приятели извън 
училище. Града ни е малък и всеки познава всеки. 

 Когато направиш нещо не искрено , мъчи ли те съвестта? Кога се чувстваш виновен? – Да това ми се случва чес-
то и винаги съвестта ме „гризе” . Не спокоен съм докато нещата не се изяснят . 

 Кога отстъпваш в спор с другите? – Никога не влизам в спор ако не съм убеден в правотата си. Бих отстъпил само 
ако човекът срещу мен повтаря едно и също. 

 Мислиш ли , че някой хора си заслужават злините, които им се случват? Какво си казваш? – Мисля , че който 
сее облаци , жъне бури. Всеки заслужава това , което му се случва. Господ гледа. 

 Винаги ли си търпелив с другите хора? Кога проявяваш нетърпение? – Търпелив съм към хората , които ми допа-
дат , които харесвам . Нетърпение проявявам към противните за мен хора. 

 В какво взаимодействие са , според теб , доброто и злото? – В световен мащаб може би са балансирани , но при хо-
рата едното надделява над другото. Затова има добри и лоши хора. 

 Кои са важните неща за теб ? Често ли мислиш , че си пропуснал нещо в живота ? – Важните неща за мене са хо-
рата около мен да са добре и аз и приятелите ми да сме заедно. Не смятам , че големи пропуски в живота. 

 Какво мислиш за числото 13 ? – Числото 13 е просто това число между 12 и 14. Не влагам никаква сантименталност 
в него. 

 Какъв е твоят девиз ? – Винаги може повече , винаги може по – високо , по – бързо. Устремено към върха. 

 Обичаш ли да четеш? Коя е любимата ти книга ? – По - принцип да си призная не обичам да чета? Любимата ми 
книга е Библията. В нея се крие целият смисъл. 
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1. Има ли грешка в членуването:  
        Веднага, след като реша задачата,ще ти кажа отговорът.  
 
    2. В кое от изреченията е допусната грешка при членуването?  
        а/ Жената стоеше срещу нас и усмихнато ни гледаше.  
        б/ Старите гърци и римляни вярвали, че на Хемус живее  
            богът на войната – Марс.  
        в/ Артилерията все още боботеше, но сега огъня й не беше  
            така съсредоточен.  
        г/ Просторът и бледите звезди събуждаха в душата й чувство  
            за безконечност.  
 
    3. Коя от думите е съюз?  
        а/ пред                  б/ горе 
        в/ или                    г/ даже    
 
    4. Посочете в коя дума ударението е неправилно поставено:  
        а/ илюстратор                     б/ новозагорски  
        в/ контраст                          г/ турингклуб   
 
    5. Коя дума е написана неправилно?  
        а/ телесна                       б/ разкощно  
        в/ гимназиален              г/ фокусник   
 
    6. В коя дума не е допусната правописна грешка ?  
        / 6-7 зад./  
        а/ изтряскам                          б/ истряскам  
        в/ истрескам                          г/ изтрескам   

В ЛАБИРИНТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВОПИС 

СТРАНИЦА 2             ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

ТЕСТ 



8. Коя е вярно написаната дума?  

        а/ интерестно               б/ полездно  

        в/ неразцъвтели           г/ вещая      

 9. Коя от изброените двойки е правилно написана?  

        а/ свят – святът                      б/ цвят- цвятът     

        в/ клон – клонат                     г/ цел – целеустременност    

 

    10. В кое изречение е допусната правописна грешка?  

          а/ Отдавна не бяха виждали младежа.  

          б/ Обикновено пътувам с влак за София.  

          в/ Миналото лято бях на лагер.  

          г/ Настаних се времено да живея у тях.  

 

    11. В изречението  

          А настрана, под сянката на кръстати буки, седят  

             белобради воеводи 

          подчертаната част е:   

          а/ вметнат израз  

          б/ еднородни допълнения  

          в/ обособено допълнение  

          г/ обособено обстоятелствено пояснение   

 

    12. В кое изречение има изпусната запетая?  

          а/ Той стана тихо, отиде на пръсти в кухнята, постави  

              чайника на електрическия котлон.  

          б/ Чуваше се звън на котли, бълбукане на вода в стомни  

          и шишета шумът на буйната струя в празните кофи.  

          в/ Миналата година един мой приятел пропътува кажи речи –  

          цяла Турция, та той разказваше, че като спрял в Одрин и го  

          разгледал, му станало много кофти.  

          г/ В подножието на една стръмнина кочияшът спря ландото,  

          скочи от капрата, отвори една от вратичките.  

 

    13. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?  

          а/ Той беше човекът който можеше да спаси селото.  

          б/ Аз не съм пленник на тия разбойници, а съм гост.  

          в/ Мария чете много книги, но само на английски.  

          г/ Явно беше, че той знаеше какво ще му каже баща му.  

 

     

СТРАНИЦА 3 ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  



      Видове преносна употреба на думите 

 

 
      При полисемантичността на думите различаваме още пря-
ко и преносно значение. Пряко значение на думата е то-
ва,чрез което тя изпълнява непосредствено номинативната си 
функция в изолирана употреба. Преносно значение е то-
ва,чрез което една дума става изразител на друго поня-
тие,означение на друг предмет или признак въз основа на 
сходство или смислова връзка . Глаголът падам  в прякото си 
значение изразява движение отгоре надолу; но в изречението 
„Падна чудна лятна нощ,прохладна и свежа”(Елин Пелин)той 
е добил преносна значение,изразявайки образно настъпването 
на нощта.Прилагателното зелен означава пряко «който има 
цвят на прясна трева,на млади листа на дърво – зелена 
ливада,зелен плат,зелена трева ; от това основно пряко 
значение се е развило преносно неузрял,незрял – зелено 
грозде,зелени плодове – въз основа на връзката между 
признаците зеленина и незрялост (зелените плодове са в 
повечето случаи незрели); по-нататък от това преносно 
значение се е диференцирало друго преносно значение – 
неопитен,млад,срв.напр. Зелен си още за тази работа . 

      Прякото значение на думата е по начало основно, а пре-
носното  - производно.Има случаи,когато преносното значе-
ние престава  да се схваща като производно,а става основно 
значение.В дадения пример – зелен – ние осъзнаваме пренос-
ното значение,понеже тя е образен заместник на думата с пря-
ко значение.Когато обаче дадено название с преносно значе-
ние се утвърди като единствен изразител на съответното по-
нятие,това преносно значение се откъсва от първичното ос-
новно значение  на думата и става основно самостоятелно зна-
чение. Многозначността в този случай довежда до обособява-
не на две думи,тъждествени по произход,но с различно основ-
но значение. Така например първичното основно значение на 
думата пояс е: “ивица от кожа,плат или друга материя за пре-
пасване около кръста;дълъг,нарочно тъкан плат за опасване 
около кръста”. От това значение се е разклонило преносно : 
“талия,извивката около кръста и корема на човек”,срв.сняг до 
пояс,потъна до пояс във водата,поклони му се до пояс. Муж-
ду тези две значения все още е жива смисловата връзка в на-
шето съзнание. По-нататък второто значение,което е пренос-
но ,е послужило като изходна точка за възникването на ново 
преносно значение: думата пояс бива пренесена по сходство 
като означение на съвършено друг предмет – ивица,земя;   
1.“област,ивица от земното кълбо,успоредна на екватора” 
срв.умерен пояс,тропически пояс; 
2. “ивица земно пространство от територията на дадена стра-
на”,срв. залесителен пояс. 

Това последно преносно значение на думата пояс се различава 
коренно от нейното основно значение и поради това се възп-
риема днес като самостоятелно основно значение.  
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