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Ключ с отговорите на пробния изпит за 7. клас по БЕЛ – 11.12.2016 г. 
№ Верен отговор Бр. точки 
1 В)       2 т. 
2 В)       1 т. 
3 Г)       1 т. 
4 Г)         1 т. 
5 Ако сте гражданин на ЕС; 

Ако временно пребивавате в друга държава, членка на Европейския съюз (ЕС) 
      До 2 т. – по 1 т. 
за всяко вярно 
посочено условие 

6 В)       2 т.  
7 Б)       1 т. 
8 В)       2 т. 
9 А)       2 т. 
10 ЕЗОК замества използваните в миналото здравни формуляри, които са показани в 

таблицата по-долу. 
Или: 
ЕЗОК замества здравните формуляри, показани в таблицата по-долу, които са 
използвани в миналото. 

      До 2 т. –  по 1 т. 
за правилно 
преобразуване  
и за правилно 
пунктуационно 
оформяне 

11 А)       2 т. 
12 Б)       2 т. 
13 В)       2 т. 
14 В)       2 т. 
15 В)       2 т. 
16 А)       1 т. 
17 А)       1 т. 
18 Г)       2 т. 
19 В)        2 т.  
20 Б)        1 т. 
21 Примерна трансформация: Македонски седна на постланото с червен килим одърче. 

Първата дума на Левски беше дали някой го е усетил. Македонски отговори кратко, че 
никой не го е видял. 
3 т. – за пълен отговор при спазване на мин. св. вр. като основно и на пунктуационните 
правила за преобразуване на пряката реч;  
2 т. –  за частичен отговор или за неспазване на мин. св. 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 Когато в манастира остана само вечерният мрак и конският тропот отмина 
към пазара, Марта събуди брат_си за вечеря. Той се вдигна от одъра и под светлината 
на свещника сестра му радостно възкликна, като видя новия израз на лицето му. 
Особеният  израз на очите, който ги правеше унесени, сега вече беше изчезнал.  

До 15 т. (За всяка 
открита и кориги-
рана грешка се 
присъжда по 1 т.) 

23 А) бунтовникът от „На прощаване“; Б) Бръчков; В) Македонски; Г) Странджата До 4 т. – по 1 т. за 
всяко вярно 
съотнасяне 

24 А)  3; Б) 1; В) 4; Г) 5 До 4 т. – по 1 т. за 
всяко вярно 
съотнасяне 

25 1. Разчита посланието на цитата – до 3 т. 
2.  Открива тропи и фигури – реторично възклицание, реторично обръщение, инверсия  – 
до 2 т. (ако е посочено поне едно от изброените) 
3. Дава информация за автора и жанра на текста (Иван Вазов; повест) – 1 т. 

До 6 т. 

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