
Ключ с отговорите на пробния изпит за 7. клас по БЕЛ – 12.03.2017 г. 
№ Верен отговор Бр. точки 
1 В)       1 т. 
2 Г)       1 т. 
3 А)       2 т. 
4 В)         2 т. 
5 А) – 4; Б) – 1; В) – 2; Г) - 3       До 4 т. – по 1 

т. за всяко вярно 
съотнасяне 

6 Всеки две от следните причини: (1) слънчевите лъчи увеличават постепенно ъгъла си 
спрямо земната повърхност;  (2) слънчевото греене нараства значително; (3) увеличава се 
енергията, с която се нагряват сушата и  океаните; (4) намалява  и се прекратява загубата 
на топлина в Космоса; (5) в малките географски ширини започват да се формират топли и 
горещи въздушни маси, които настъпват все по на север в Северното полукълбо или все по 
на юг в Южното. 

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

7 А)       1 т. 
8 А)       2 т. 
9 Г)       2 т. 
10 Г)       2 т. 
11 отделят (началото и края на) обособена част в простото изречение       2 т. 
12 През пролетта слънчевите лъчи, които падат върху земната повърхност, увеличават 

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

13 Отделят 3 прости изречения в състава на сложното съставно (главно и две подчинени)       2 т. 
14 Синекдоха (метонимия)       1 т. 
15 Б)       2 т. 
16 Г)       1 т. 
17 В)       1 т. 
18 В)       2 т. 
19 Б)        2 т.  
20 Г)        2 т. 
21 Примерна трансформация: В това време един човек се връща от работа. Отбива 

се той при непознатия и му казва, че сам си знае колко пари струва. Пита още 
как непознатият е разбрал, че всички, които са отишли при него, са все глупаци.  
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 Таралежът е горско животно с остри бодли, с помощта на които се предпазва от 
хищници. Таралежите са много полезни, защото унищожават змии.  
Таралежите предпочитат места с широколистни дървета и храсти. На таралежа  му 
харесват високите тревисти растения, както и корените на стари дървета, където се 
крие от естествените си врагове.  

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

23 А) „Една българка“; Б) „Немили-недраги“; В) „Българският език“; Г) „На 
прощаване“ 

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

24 А) опълченците; Б) пътеписецът/ Алеко Константинов; В) Бай Ганьо; Г) Баба 
Илийца  

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

25 1. Разчита посланието на цитата – до 3 т. 
2.  Открива тропи и фигури – реторични фигури/ олицетворение  – до 2 т. 
3. Дава информация за автора и жанра на текста (А. Константинов; пътепис) – 1 т. 
 

До 6 т. 

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