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Множествено число
общо верни
бройни форми
множествено число
ед. ч.
модели
-И
Думи от ж.р.
Многосрични думи от м.р.
Думи от м.р. с промяна на крайната съгласна
-ОВЕ
-А
Думи от ср.р. на –О
-ТА
Думи от ср.р. на –Е
Редки форми на мн.ч.
верен
неверен
без отг.
верен
неверен
без отг.
Общо:
Обобщени резултати за класа
множествено число
бройни форми
№
Ученик
верни
неверни
без отг.
верни
неверни
без отг.
Обобщени резултати за учениците
Данни за ученика
Име/код
Ако се използва код, се попълват първите две букви от малкото и фамилното име, напр. Андрей Петров се посочва като АнПе.
Възраст
Контакт с български език
Майчин език
Пол
Дата на провеждане на теста
ед. ч.
отговор на ученика (множествено число)
оценка (мн.ч.)
отговор на ученика  (бройна форма)
оценка (бр.ф.)
0/18
0/18
0
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