Точки
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Резултат:

Оценка
0 - 77
78 - 83
84 - 89
90 - 95
96 - 101
102 - 107
108 - 113
114 - 120

Критерий / Точки

2,00
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
0 т.

Оценка:
Точки:

1 т.

До 400 думи или над 400-450 думи или
1200 думи
950-1200 думи
Уводът е под 10% от
Увод
Липсва увод
обема на текста
Тезата е поставена
Теза
Липсва теза
имплицитно
Аргументацията
Аргументация
Липсва аргументация заема под 60% от
обема на текста
Изводите и
обобщенията са под
Липсат изводи и
Изводи и обощения
5% от обема на
обобщения
текста
Заключението е под
Заключение
Липса заключение
10% от обема на
текста
Различните части на Различните части на
Умения за текстово текста не са ясно и
текста са ясно и
добре обвързани
добре обвързани
свързване
помежду си
помежду си

Формална текстова структура
Смислова текстова структура

Дата:

Аргументативен текст по зададена тема (една по избор от
поне 3) с увод, експлицитна теза и поне три (но не повече от
6) аргумента, обобщение и изводи от аргумeнтите и
заключение в общ обем 700 думи (450-1200 думи)

2 т.

450-550 думи или
850-950 думи
Уводът е над 15% от
обема на текста
Тезата е поставена
експлицитно
Аргументацията
заема над 80% от
обема на текста
Изводите и
обобщенията са над
10% от обема на
текста
Заключението е над
15% от обема на
текста

3 т.

550-650 думи или
750-850 думи
Уводът е 10-15% от
обема на текста

4 т.

5 т.

650-750 думи

Аргументацията
заема 60-80% от
обема на текста
Изводите и
обобщенията да 510% от обема на
текста
Заключението е 1015% от обема на
текста

Текстът е
организиран добре

Умения за
изпускане

Текстът демонстрира
Текстът включва
неумение за
поравно съществено
изпускане на
и несъществено
несъщественото

Умения за
заместване

Текстът не
демонстрира умение
за избягване на
нежелани повторения

Различните части на
текста не са добре
логически, нито
Умения за смислово
смислово обвързани
свързване
помежду си и от това
страда
аргументирането
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F№

Сигнатура:

Оценител:

Обем

Умения за текстова Текстът не е
организиран добре
организация

Име:

Текстът се придържа
към същественото и Текстът демонстрира
умения за изпускане
част от
на несъщественото
несъщественото е
споменато

Текстът демонстрира
частично умение за
избягване на
нежелани повторения

Текстът демонстрира
умения за избягване
на нежелани
повторения

Повторенията са
използвани с
отчетлива реторична
цел

Различните части на
текста не са добре
логически, нито
смислово обвързани
помежду си, но това
не пречи на
аргументирането

Различните части на
текста са добре
обвързани помежду
си смислово, но не и
логически

Различните части на
текста са добре
обвързани помежду
си логически, но не и
смислово

Различните части на
текста са добре
логически и смислово
обвързани помежду
си

1 отклонение от
нормата

Умения за
В текста не се
В текста се използват
формално текстово използват свързващи свързващи думи и
думи и изрази
изрази
свързване
Умения за преход

Езикови умения

Синтактични
умения
Правописни и
пунктуационни
умения
Умения за
граматично
съгласуване

Регистър

Регистър

Умения за
лексикална
съвместимост
Регистрова
уместност

Регистрова
съвместимост

Липсва преход между
различните части на
текста
Наличие на 2 или
повече безсмислици
или двусмислици
заради неуместен
словоред
5 и повече
отклонения от
нормата
Проблеми с
глаголната и
именната
съгласуваност

Преходът между
различните части на
текста е плавен

Наличие на
двусмислица или
безсмислица заради
неуместен словоред

Липсват двусмислици
и безсмислици заради
неуместен словоред

4 отклонения от
нормата

3 отклонения от
нормата

2 отклонения от
нормата

Проблеми само с
именната
съгласуваност

Проблеми само с
глаголната
съгласуваност

Граматична
съгласуваност и
последователност

Неразбиране на
смисъла, но
разбиране на
значението на думи

Разбиране на
значението и смисъла
на думи

Неразбиране на
Неразбиране на
значението, но
смисъла и значението
разбиране на смисъла
на думи
на думи
Използван е
Използван е уместен
неуместен езиков
езиков регистър
регистър
Употребените в
текста понятия,
термини и ключовите
думи не отговарят на
регистъра на текста

Има необяснени
Контекстова независимост "подразбиращи се"
фонови знания

Дефиниране и обясняване

Преходът между
различните части на
текста не е плавен

Понятията,
термините и
ключовите думи в
текста не са
дефинирани и
обяснени

Употребените в
текста понятия,
термини и ключови
думи отговарят на
регистъра на текста
Част от
"подразбиращите се"
фонови знания са
обяснение, но други
не са
Част от понятията,
термините и
ключовите думи не са
обяснени и от това
страда
аргументирането

Има необяснени
Липсват необяснени
"подразбиращи се"
"подразбиращи се"
фонови знания, но не
фонови знания
са културно зависими
Част от понятията,
термините и
ключовите думи не са
обяснени и от това не
страда
аргументирането

Всички понятия,
термини и ключови
думи в текста са
дефинирани и
обяснени

Липсват отклонения
от нормата

6 т.

Тезата не е ясно и

Заемане на позиция експилицно

Теза

поставена

Доказуемост

Уместност

Аргументи

Отношение към
темата

Отношение към
тезата

Смисловият обем на
Тезата не подлежи на защитаваната теза е
прекалено голям за
доказване
обема на текста
Заеманата позиция е
Тезата не заема ясно
твърде обща и темата
позиция спрямо
е само частен нейн
темата
случай
Броят аргументи не е
достатъчен за
Приведени са позащитаване на
малко от три
избраната теза в
аргумента в защита
желания текстов
обем
Повече от един
Нито един аргумент аргумент не се отнася
не се отнася към
към темата, а
темата
останалите - само
частично
Повече от един
Нито един аргумент аргумент не се отнася
не се отнася към
към тезата, а
тезата
останалите - само
частично

Смисловият обем на
защитаваната теза е
прекалено малък за
обема на текста
Тезата заема позиция,
която е само
частично обвързана с
темата
Броят аргументи за
защитаване на
избраната теза е
твърде голям за
желания текстов
обем

Смисловият обем на
защитаваната теза е
съобразен с обема на
текста

Два аргумента се
отнасят частично и
един не се отнася към
темата

Един аргумент се
Два аргумента се
отнася напълно, един - отнасят частично, а
частично и един не се останалите напълно
към темата
отнася към темата

Един аргумент се
отнася частично, а
останалите напълно
към темата

Всички аргументи са
напълно обвързани с
темата

Два аргумента се
отнасят частично и
един не се отнася към
тезата

Един аргумент се
Два аргумента се
отнася напълно, един - отнасят частично, а
частично и един не се останалите напълно
към тезата
отнася към тезата

Един аргумент се
отнася частично, а
останалите напълно
към тезата

Всички аргументи са
напълно обвързани с
тезата

Има невалиден
Има невалиден
аргумент, но той не
аргумент и той влияе
влияе на
на аргументирането
аргументирането на
на тезата и темата
тезата и темата

Липсват невалидни
аргументи

Тезата заема ясно
позиция спрямо
темата
Броят аргументи е
достатъчен за
защитаване на
избраната теза в
желания текстов
обем

Валидност на
аргументите

Всички изложени
аргументи са
невалидни

Преобладават
невалидни аргументи, Равен брой валидни и
но има поне един
невалидни аргументи
валиден аргумент

Разгръщане на
аргументите

Нито един аргумент
не е разгърнат с
примери или
позоваване

Част от аргументите
Само един аргумент е
са разгърнати с
разгърнат с примери
примери или
или позоваване
позоваване

Обобщения и изводи

В текста липсват
обощения и изводи
от аргументите

Наличие само на
обобщение от
аргументите

Увод и заключение

В текста липсват
увод и заключение
или липсва
обвързаност между
увод и заключение и
изложението

В текста липсват
увод или заключение
Обвързаност на увода Обвързаност на увода Обвързаност на увода
или липсва
и заключението с
или заключението с и заключението с
обвързаност на увод
изложението
темата
изложението
или заключение с
темата

Умения за дедукция

Текстът не
демонстира умения
за преход от общо
към частно

Текстът демонстрира
Текстът демонстрира
контекстово
структурно зависими
зависими умения за
умения за преход от
преход от общо към
общо към частно
частно

Текстът демонстира
отлични умения за
преход от общо към
частно

Умения за индукция

Текстът не
доменстрира умения
за преход от частно
към общо

Текстът демонстрира
Текстът демонстрира
контекстово
структурно зависими
зависими умения за
умения за преход от
преход от частно към
частно към общо
общо

Текстът демонстира
отлични умения за
преход от частно към
общо

Част от приведените
в текста аргументи
излизат извън
смисловия обем на
темата, но подкрепят
тезата

Текстът умело е
удържан в рамките на
смисловия обем на
темата и тезата

Умения за спазване на
смисловия обем

Умения за спазване на
стилово единство
Онагледяване на
аргументите
Умения по красноречие

Реторическа структура

Аргументна структура

Брой

Тезата не е поставена Тезата е поставена
Тезата е ясно и
ясно, но експлицитно ясно, но не присъства експлицитно
поставена
присъства
експлицитно

Степенуване и
подреждане на
аргументацията

Красноречие и
богатство на
изказа

Текстът не
демонстрира умение
за удържане на
текста в рамките на
смисловия обем на
темата и тезата
Текстът не
демонстрира умения
за спазване на
стилово единство

Част от приведените
в текста аргументи
излизат извън
смисловия обем на
тезата

Наличие само на
изводи от
аргументите

Всички аргументи са
разгърнати с примери
или позоваване
Наличие на
обобщение и изводи
без да са логически
обвързани помежду
си

Текстът демонстрира Текстът демонстрира
частично спазване на спазване на стилово
стилово единство
единство

Част от
Аргументите са
онагледяването на
аргумнетите спомага онагледени ярко и
на аргументирането, красноречиво
а друга част - не
Аргументите са
Аргументите не са
Аргументите са
степенувани по
Аргументите са
подредени в текста
степенувани и са
своята убедителност
логически, смислово изложени причинноизложени по своята и ясно личи, че са
следствено
или причинноубедителност
изложени причинноследствено
следствено
Възможностите на
езика не са
Възможностите на
Възможностите на
Възможностите на
използвани
езика са използвани езика са използвани езика са използвани
задоволително за
добре за поднасяне и умело за убедително
задоволително за
поднасяне и защита
поднасяне и защита защита на тезата, но поднасяне и защита
на тезата и от това
на тезата
изказът не е богат
на тезата
страда
аргументацията
Аргументите не са
онагледени

Аргументите са
Аргументите са
обобщени и на базата
обобщени и на базата
на обобщението са
на обобщението са
направени изводи,
направени изводи
подкрепящи тезата

Аргументите са
онагледени без това
да спомага
аргументирането

Умело и гъвкаво
използване
възможностите на
езика за фино и
убедително
поднасяне на темата
и защита на тезата

Уводът и
заключението са
обвързани с
изложението, но и
един с друг

Уводът и
заключението са
обвързани с
изложението, един с
друг и създават
рамкова структура

