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Упутство за оценьованє

− Кажди задаток приноши найвецей 1 бод.
− За кажди одвит котри ше розликує од ришеня датого у Упутству за оценьованє школяр достава
0 боди.
− Школяр може достац 0,5 боди лєм за задатки за котри то предвидзене зоз Упутством.
Ч.
зад. Ришенє

Бодованє

1.

б) пояшньованю менованя як зявеня

Точни одвит
1 бод

2.

г) Нє знал добре потолковац свойо процивенє

Точни одвит
1 бод

3.

г) роздумовал же чи ше дзеци радую його дарунком.

Точни одвит
1 бод

4.

в) символ

Точни одвит
1 бод

5.

а) Писмо то гоч котри знаки котри взаємно познати єдней ґрупи людзох
котри ше медзисобно можу спорозумйовац хаснуюци тоти знаки котри им
познати.

Точни одвит
1 бод

6.

а) Навечар будзем патриц на телевизиї емисию „Фаца”.
г) Млади вше частейше у бешеди хасную слово фаца место слова твар.

За обидва точни одвити
1 бод

7.

Точни одвит
1 бод

Вистава псох
BALKAN KINOLOGY
Приява
Податки о псу:
Раса пса:

шкотски овчар

Пол:

самец

Мено:

Аронн

Возрост:

рок и пол

Фарба:

шиво-били

Вакцинация

гей

Педиґре

нє

Особни податки власнїка пса:
Мено и презвиско: Иван Хома
Место биваня:

Нове Орахово

Улїца и число:

Нови шор 28

Телефон фиксни:

024 252 331

Телефон мобилни: 066 002943
Е- mail:

xomai@gmail.com
Подпис:

Иван Хома

8.

а) Поволуєм це же би ши пришол з нами.
б) Нє дзбаш ти за мнє, та анї я нє дзбам за тебе.

За шицко точнe
1 бод
за два точни одвити
0,5 бодa

9.

Вистка муши мац шлїдуюци податки:
- Програма ХІХ културней манифестациї „Костельникова єшень” отримана
2012. року и у Коцуре
- всоботу 10. новембра року з початком на 18 годзин у читальнї „Данило
Киш” отримани литературни вечар литературней секциї „Нашо крочаї”.
- пияток 16. новембра року на 12 годзин у ОШ „Братство-єдинство”
отримана промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями
- внєдзелю 18. новембра на 18 годзин у Етно-клубу „Одняте од забуца”
отримани литературно-музични вечар и вистава малюнкох зоз подобовей
колониї „Коцур 2012”

Точни одвит
1 бод

10.

а) Перши новини по руски видруковани 1924. року, а нєшка виходза под
назву „Руске Слово”.
б) Першу историю руского народу написал Федор Лабош, а „Кратку историю
руснацох” написал Янко Рамач.

За обидва точни одвити
1 бод

11.

в) а3

Точни одвит
1 бод

12.

a) заменовнїк

Точни одвит
1 бод

13.

a) Вона плїва як шекерка.

Точни одвит
1 бод
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14.

1. а) думка, поняце, похопенє
2. в) часц
3. ориєнтовани

За шицко точнe
1 бод
за два точни одвити
0,5 бодa

15.

1. Ти бул длужен повесц.
2. Я ше пребудзел одпочинути

Точни одвит
1 бод

16.

А) г) половка 18. вика;
Б) в) Керестур

Точни одвит
1 бод

17.

г) шлєбодна форма

Точни одвит
1 бод

18.

дньовнїку (дньовнїк)

Точни одвит
1 бод

19.

А) приповеданє; Б) описованє; В) диялоґ

За шицко точне
1 бод

20.

а) персонификация; б) поровнанє; в) епитет

За шицко точнe
1 бод
за два точни одвити
0,5 бодa

Надпомнуца:
1. Нє припознаваю ше прецагнути и виправени одвити.
2. Нє припознаваю ше одвити котри написани лєм зоз ґрафитним клайбасом.
3. Нє припознаваю ше одвити у котрих похасновани скраценя, окрем кед ше зоз задатком випитую скраценя.
4. Припознаваю ше одвити написани з друкованима буквами, окрем кед ше зоз задатком глєда же би одвит бул написани
з писанима буквами.
5. Припознаваю ше одвити у котрих єст правописни гришки, а з тима задатками ше нє преверює познаванє правописних
правилох.
6. Припознаваю ше одвити з котрима школяр точно одвитовал, алє точни одвит ясно означел на иншаки способ од
предвидзеного (напр. слово або текст подцагнул а требало их заокружиц, прецагнул букву, а требало ю заокружиц).
7. Припознаваю ше як точни одвити висловени зоз синонимом (напр. приповеданє – нарация, кнїжовни – литературни
и под.).
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