
БЕ - VIIа клас /6-10.04./ 

Задача: 

 

Поставете пропуснатите препинателни знаци в изреченията. 

Подчертайте главното изречение с права линия. Маркирайте 

подчинителните връзки. Определете вида на изреченията по състав.  

 

1. При тия думи хайдутите които не снемаха очи от алтъните на 

шията ú се спуснаха към нея. 

2. Как стана всичко онова което отпосле се случи Шибил сам не 

можа да разбере. 

3. Настрана укротени като по някое чудо хайдутите бяха насядали 

спокойно. 

4. Шибил ги придружи до там дето се свършваше гората. 

5. Когато се случи това беше пролет. 

6. Шибил се връщаше от планината като се усмихваше. 

7. Както беше обичай Шибил започна да брои за да види колко 

години ще живее. 

8. Чакаха  да чуят какво ще рече Шибил. 

9. Тогава парите от царските хазни които беше обирал пръстените 

измъкнати от ръцете на живи и на умрели златото и среброто взето от 

черкви и манастири всичко това потече към къщата на Велико кехая. 

10. Дълго време Шибил мисли дали това не е примка. 

11. Планината беше се спотаила тиха замислена сякаш гледаше към 

Шибиля да узнае сега накъде. 

12. Когато тая орда се смъкна в полето вдигна се такъв прах че 

отдалеч можеше да се помисли че се задава буря. 

13. Само тук таме в най-бедните и полуизгорели села виждаха 

дрипави селяци изсъхнали от глад почернели от тегло които гледаха тъпо и 

равнодушно. 

14. Все му се струваше че там някъде сред тая страшна гора от черни 

кръстове лежи Пауна и до нея малкото сукалче разсечено от ятагана му. 

15. Друг път той разтърсваше глава като че искаше да прогони лоша 

дрямка. 

16. Те сякаш ровеха земята за да скрият в нея сълзите и мъката си. 

17. Индже поиска да им каже нещо добро. 

18. Но те щом го видяха щом видяха и гората от маждраци  тутакси 

избягаха. 

19. Старецът се обръщаше по-спокойно като гледаше към Индже. 

20.Реши да не казва къде ще нощува. 

 

 


