
Ключ с отговорите на пробния изпит за 7. клас по БЕЛ – 23.04.2017 г. 
№ Верен отговор Бр. точки 
1 В)       2 т. 
2 В)       1 т. 
3 Г)       1 т. 
4 Б)         1 т. 
5 А) – 4; Б) – 1; В) – 2; Г) - 3       До 4 т. – по 1 

т. за всяко вярно 
съотнасяне 

6 Как хората ще оцелеят по време на дългия полет дотам.  
Нищожното количество вода на Марс. 

      До 2 т. – по 1 
т. за всяка вярно 
посочена причина 

7 Г)       1 т. 
8 А)       2 т. 
9 А)       2 т. 
10 Г)       2 т. 
11 отделя (началото на) обособена част в простото изречение       2 т. 
12 От 1964 г. досега до Червената планета има над  20 успешни мисии, които са изпълнени 

с различни спускаеми автоматични апарати. 
До 2 т. –  по 1 т. 
за правилно 
преобразуване и 
за правилно 
пунктуационно 
оформяне 

13 Отделят прости изречения в състава на сложното смесено; първата запетая отделя 
подчинено и главно изречение, свързани със съюза „ако“; втората запетая отделя две 
прости изречения, свързани съчинително със съюза „а“. 

      2 т. 

14 ретардация       2 т. 
15 А)       2 т. 
16 В)       1 т. 
17 А)       1 т. 
18 В)       2 т. 
19 Б)        2 т.  
20 В)        2 т. 
21 Примерна трансформация: Лекарят оглежда внимателно момчето и решава да го 

разобличи в лъжа. Пита го от какво се оплаква, и вади от чекмеджето термометър. 

3 т. – за пълен отговор при спазване на сег. вр. като основно и на пунктуационните 
правила за преобразуване на пряката реч;  
2 т. –  за частичен отговор или за неспазване на сег. вр. като основно, както и за 
пунктуационни грешки;  
1 т. – за частичен отговор и неспазено основно време;  
0 т. – за липса на текст или за препис на текста. 

До 3 т. 

22 Ягодите са най-рано зреещият плод у нас през пролетта. Те са вкусни и  особено полезни, 
защото съдържат много витамини и са бедни са на калории. Пренесени са в Европа през 
XVI век, когато френски офицер донесъл ягоди от Чили_ и ги подарил на френския крал. 
Обещал му, че ягодите ще изпълнят разума му с веселие_ и ще го освободят от 
страданията, до които го довели държавните дела. 

До 12 т. (За всяка 
открита и кориги-
рана грешка се 
присъжда по 1 т.) 

23 А) „Бай Ганьо“; Б) „Немили-недраги“; В) „Заточеници“; Г) „По жътва“ До 4 т. – по 1 т. 
за всяко вярно 
съотнасяне 

24 А) бунтовникът от „На прощаване“; Б) баба Илийца; В) пътеписецът/ Алеко 
Константинов;  Г) заточениците 

До 4 т. – по 1 т. за 
всяко вярно 
съотнасяне 

25 1. Разчита посланието на цитата – до 3 т. 
2.  Открива тропи и фигури – хипербола, реторично възклицание – до 2 т. 
3. Дава информация за автора и жанра на текста (Елин Пелин; разказ) – 1 т. 
 

До 6 т. 

 Максимален брой точки от теста  65 т. 
 Максимален брой точки от преразказа 35 т. 

 


