
 

 

 

https://www.facebook.com/ezikovi.spravki/ 

http://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/ 

http://ibl.bas.bg/ezikova_igra/ 

ДИКТОВКА 

 

В по-стари времена Денят на светите братя Кирил и Методий се е празнувал само с 

черковна служба на 11 май. 

За пръв път през 1858 г. в Пловдив учителят Йоаким Груев произнася тържествено слово 

за двамата братя след молебена в църквата „Света Богородица“.  

В началото на двайсети век учителят по пеене Панайот Пипков написва с тебешир върху 

черната дъска музиката на песента „Върви, народе възродени“ по стихотворението на Стоян 

Михайловски „Кирил и Методий“. Преди да удари звънецът, учениците изпяват песента. 

Една година по-късно тя се пее във всички български училища. 

 

Читанка за 3. клас с автори Татяна Борисова, 

Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 
 

Възможни грешки 
 

1. Правопис 

по-стари и по-късно – може да се пропусне дефисът 

Денят, Света Богородица, Върви… – може да се напише малка буква вместо главна 

светите – възможно грешно изписване с главна буква 

Методий – възможно грешно изписване Методи 

11 май – възможно грешно изписване 11-и май 

май – възможно грешно изписване с главна буква 

тържествено – може да се напише двойно -нн- в резултат на хиперкоректност  

двайсети – може да се напише двайсти. Приема се и дублетът двадесети, но с коментар, 

защото се произнася двадесети. Може да се приемат и вариантите 20. век, 20-и век, XX век   

век – допуска се съкратено изписване – в. 

тебешир – може да се напише тебишир  

изпяват – може да се напише испяват 

във всички... – може да се пропусне удвояването на предлога 
 

2. Членуване 

Денят, учителят (в 2 позиции), звънецът – може да се напише кратък член вместо пълен 

(проверка – всяко от съществителните денят, учителят, звънецът може да се замени с 

местоимението той) 

молебена – може да се членува с пълен член в резултат на хиперкоректност 
 

 

3. Пунктуация 

3.1. Възможно пропускане на запетаи: 

- при обръщението: „Върви, народе възродени“ 

- при отделянето на подчиненото от главното изречение: Преди да удари звънецът, 

учениците... 
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3.2. Възможно погрешно поставяне на запетаи:  

В по-стари времена, … 

За пръв път през 1858 г., …  

… Йоаким Груев произнася тържествено слово за двамата братя, след молебена...  

В началото на двайсети век, … 

3.3. Възможно пропускане на кавички:  

църквата „Света Богородица“ 

песента „Върви, народе възродени“ 

стихотворението на Стоян Михайловски „Кирил и Методий“ 

3.4. Възможно пропускане на шпация между цифрата и съкращението:  

1858г. (с препоръка за съкратено изписване на думата година след цифри) 
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