
 
 

Във връзка със 145 - годишнината от гибелта на Апостола на 
свободата и патронния  празник на СУ «Васил Левски», гр. Троян 

 
Методическо обединение по български език и литература   

организира  XI-то  общинско състезание по български език 
 

                                          “ АЗ ПИША ГРАМОТНО” 
                          за ученици от 3. до 12. клас при следния 

 
РЕГЛАМЕНТ: 

І. Възрастови групи: 
  ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 3. клас 
  ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 4. клас 
  ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 5. клас 
  ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 6. клас 
  ПЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 7. клас 
  ШЕСТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:  8. клас 
  СЕДМА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:  9. клас 
  ОСМА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 10. клас 
  ДЕВЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 11. клас 
  ДЕСЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 12. клас 
 
ІІ. Състезанието ще се състои : 
1.За III клас – диктовка и тест, съдържащ  задачи  със структуриран отговор. 
2.За IV клас – диктовка и тест, съдържащ  задачи  със структуриран и свободен 
отговор. 
3. За V, VI и VII клас – «Чети вярно, коригирай бързо, покажи, че си грамотен» - 
нанасяне на корекции върху текст с правописни, граматични и пунктуационни 
грешки. 
4. За VIII -  X клас- тест за функционална грамотност по формата на PISA. 
5. За XI и XII клас – тест по формата на ДЗИ (без въпроси по литература) 

 
ІІІ. Време за работа: 40 мин. – III - VII клас; 120 мин. – за VIII – XII клас 
ІV. Брой  участници:  
                         III  и IV  клас: до 5 деца от паралелка за едно училище 
                         V – XII клас : до 10 ученици от випуск за едно училище  
V. Класирането  е индивидуално – 1. по брой точки, а при равен резултат -       
2. според времето на предаване на теста. 
VІ. Дата на провеждане на състезанието: 08.02.2018 г./ четвъртък /, 14.30 ч. 
VІІ. Място на провеждане: СУ   “Васил Левски “  - гр. Троян 
VІІІ. Обявяване на резултатите: на 13. 02. 2018 г. в СУ “Васил Левски” и 
изпращане до всички училища, от които има участници. 
ІХ. Заявки за участие да се изпращат на следните електронни адреси: 
zvetlina@gmail.com и vlevski_school@mail.bg 
Заявките да съдържат списък с трите имена на участника, класа и училището. 
Х. Краен срок за изпращане на заявки: до 01.02.2018 г. ( четвъртък ) вкл. 
ХІ. Награждаване – на 16.02.2018 г. (петък) от 17.30 ч. в Информационно-
културния център -Троян, като наградите са предметни за I място от всяка 
възрастова група и грамоти за II  и  III място от всяка възрастова група. 
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