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Ключ с отговорите на пробния изпит за 7. клас по БЕЛ – 10.02.2019 г. 

 
№ Верен отговор Бр. точки 

1 В)       2 т. 

2 Г)       2 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 В)       1 т. 

10 Г)       2 т. 

11 А)       1 т. 

12 А)       2 т. 

13 Който - относително; тя - лично; своя – възвратно притежателно До 3 т. – по 1 т. 

за всяко посочено 

местоимение 

14 1. По надморска височина – на четвърто; 2. По площ – на първо;  

3. По дълбочина – на трето   

 До 3 т. – по 1 т. 

за всеки посочен 

верен отговор 

15 1. Това е най-голямата и известна езерна група на Балканския полуостров. 

2. Езерата ежегодно привличат хиляди туристи от различни краища на света. 

 До 2 т. – по 1 т. 

за всеки посочен 

факт 

16 Примерна трансформация: Момчил ме попита дали знам името на астронавта, 

който пръв е стъпил на Луната, гледнайки ме победоносно.  

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. 

17 
Континентът представлява огромна земна площ, която е 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.) 

18 А)       2 т.  

19 В)        2 т. 

20 Г)       1 т. 

21 Б)       2 т. 

22 А)       2 т. 

23 А)        2 т. 

24 А) юнакът от „Вятър ечи...“ Б) бунтовникът от „На прощаване“; В) Странджата; 

В) Баба Илийца;  

До 4 т. – по 1 т. 

за всяко вярно 

съотнасяне 

25 1. Дава информация за автора и жанра на текста (Д. Чинтулов; лирическо 

стихотворение) – 1 т. 

2.  Открива тропи и фигури – „сън“ като метафора на робството  – до 2 т. 

3. Разчита посланието на цитата –  до 3 т. 

- призив на юнака към българите да се отърсят от робското примирение 

До 6 т. 

 Максимален брой точки от теста  65 т. 

 Максимален брой точки от преразказа 35 т. 
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