
Ключ с отговорите на пробния изпит за 7. клас по БЕЛ – 18.02.2018 г. 
 

№ Верен отговор Бр. точки 
1 Г)       1 т. 
2 Г)       1 т. 
3 Б)       2 т. 
4 Г)         1 т. 
5 Б)        2 т.     
6 Б)       1 т. 
7 Г)       1 т. 
8 А)       2 т. 
9 В)       2 т. 
10 А)       2 т. 
11 Г)        2 т. 
12 Г)       2 т. 
13 Отделя обособена част или  Отделя края на обособена част       2 т. 
14 може – несвършен вид (НСВ); постигне – свършен вид (СВ); спечели – свършен вид (СВ)       До 3 т. – по 1 т. за 

всеки верен отговор 
15 който е завоювал титли от всички тези турнири в различни години или  

който завоюва титли от всички тези турнири в различни години 
До 2 т. – 1 т. за пра-
вилно преобразуване 
и 1 т. за правилно 
пунктуационно 
оформяне 

16 Примерна трансформация: Момичето, което следи да не изчезне нещо, провиквайки се, 
пита мъжа/непознатия господин /господина защо драска по книгата. Мъжът отговаря, 
че ще плати книгата.  
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. (според 
степента на 
изпълнението на 
критериите) 

17 В последния работен ден от тази седмица_ времето e топло за февруари. В 
началото на следващата седмица преваляванията навсякъде ще спрат, като 
облачността ще  остане значителна. Вятърът ще отслабне и сутрешните 
температури в понеделник ще са между минус 7 и минус 2 градуса. Във вторник 
съществена промяна на времето не се очаква. Ще има разкъсана облачност, без 
валежи. 

 До  14 т. 

18 В)       2 т. 
19 В)        2 т.  
20 В)        2 т. 
21 Б)       2 т. 

22 Г)       2 т. 

23 А)       2 т. 

24 А) бунтовникът от „На прощаване“; Б) Странджата; В) Баба Илийца;  
Г) опълченците 

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

25 1. Знае факти за творбата, от която е цитатът: автор (Иван Вазов), жанр (повест), 
особеност на композицията на втора глава – лирическо отклонение – до 2 т. 
2.  Открива тропи и фигури – градация и/или метонимия  – до 2 т. 
3. Тълкува смисъла на цитата – до 2 т. 
Забележка: За всеки един от критериите се присъждат от 0 т. до 2 т. според степента на 
изпълнение на съответния критерий.  
 

До 6 т. 

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

 


