
Ключ с отговорите на пробния изпит за 7. клас по БЕЛ – 22.01.2017 г. 
 

№ Верен отговор Бр. точки 
1 В)       1 т. 
2 Г)       1 т. 
3 Б)       2 т. 
4 Г)         2 т. 
5 В)        1 т. 
6 А)       2 т.  
7 В)       2 т. 
8 Б)       2 т. 
9 Б)       2 т. 
10 Г)       2 т. 
11 Г)       2 т. 
12 А)       2 т. 
13 Отделя  прости изречения (в състава на сложното съставно)/ Отделя края на подчинено 

изречение (разположено между частите на главното)/ Отделя подчинено от главно 
изречение / 

      2 т. 

14 на който тя стояла          2 т. 

15 по надморска височина – на четвърто; по площ – на първо и по максимална дълбочина – 
на трето 

      3 т. 

16 които водят нагоре по планината.       2 т. 

17 Примерна трансформация: Ян Бибиян каза искрено, че не му харесва тоя занаят. 
Добави (допълни), нещо друго го влече, но какво − и той не знае... 
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. 

18 Континентът представлява огромна земна площ, заобиколена от водни басейни. 
Между някои  от континентите няма естествена водна граница и затова в 
миналото те са били възприемани_ като едно цяло.  Дори според някои теории 
Европа, Азия и Африка са един общ континент с името Афро-Евразия. 
Обикновено границите на континентите се разширяват извън пределите на 
същинската суша, за да включат и близките острови. 

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

19 В)       2 т.  
20 Г)        2 т. 
21 Б)       2 т. 
22 А)       2 т. 
23 А)        2 т. 
24 А) бунтовникът от „На прощаване“; Б) Странджата; В) Баба Илийца; Г) отец 

Евтимий /калугерът 
До 4 т. – по 1 т. за 
всяко вярно 
съотнасяне 

25 1. Дава информация за автора и жанра на текста (Ив. Вазов; повест) – 1 т. 
2.  Открива тропи и фигури – градация  – до 2 т. 
3. Разчита посланието на цитата –  до 3 т. 
- мисията на хъшовете да се жертват за свободата на родината 

До 6 т. 

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

 


