Регистър

Критерий / Точки
Формална текстова
структура - Обем

Смислова текстова структура
Езикови умения

1 т.

2 т.
Отклонение до ± 40%
от желания обем

3 т.
Отклонение до ± 35%
от желания обем

Маркери за
вторичност

Липсват всякакви
маркери, че текстът е
вторичен

Вторичен текст, но без Вторичен текст, но с
Наличие на
екплицитни езикови
колеблива употреба на експлицитни маркери
маркери за вторичност маркери за вторичност за вторичност на текста

Дефиниране

Не са дефинирани
използваните термини

Дефинирани са само
част от термините, но
важни за смисъла на
текста не са

Не са използвани

Дефинирани са само
част от термините

Служи се само с част от
Служи се с термините
термините на
на оригиналия текст
оригиналния текст

Обективност

Субективен текст

Колеблива/неявна
Обективен текст с
Напълно обективен
употреба на маркери за колеблива употреба на
текст
обективност
маркери за обективност

Отстъства важната
информация

Отсъства част от
важната информация

Умения за
синтез

Демонстрира неумение Демонстрира слаби
за синтез
умения за синтез

Демонстрира добри
умения за синтезиране

Умения за
препредаване

Демонстрира неумение Демонстрира слабо
за препредаване
умение за препредане

Демонстрира добро
Демонстрира отлично
умение за препредаване умение за препредаване

Умения за
текстово
свързване

Текстът не е
организиран добре и
различните му части не
са ясно и добре
обвързани помежду си

Текстът не е
организиран добре, но
различните му части са
ясно и добре обвързани
помежду си

Текстът е организиран
добре, но различните
му части не са ясно и
добре обвързани
помежду си

Текстът е добре
организиран и
различните му части са
ясно и добре обвързани
помежду си

Умения за
смислово
свързване

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

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

Умения за
преход

Липсва преход между
различните части на
текста

Преходът между
различните части на
текста не е плавен

Преходът между
различните части на
текста е плавен

Правопис и
пунктуация

4 и повече отклонения
от нормата

3 отклонения от
нормата

2 отклонения от
нормата

Умения за
съгласуване

Проблеми с глаголната Проблеми само с
и именната
глаголната
съгласуваност
съгласуваност

Граматична
Проблеми само с
съгласуваност и
именната съгласуваност
последователност

Умения за
лексикална
съвместимост

Демонстрира разбиране
Демонстрира
на значението, но
неразбиране на смисъла
неразбиране на смисъла
и значението на думи
на думи

Демонстрира
неразбиране на
смисъла, но разбиране
на значението на думи

Информационна
структура - ключови
думи

6 т.
Отклонение до ± 20%
от желания обем

7 т.
Отклонение до ± 15%
от желания обем

8 т.
Отклонение до ± 10%
от желания обем

9 т.

Демонстрира отлично
умение за синтезиране

1 отклонение от
нормата

Демонстрира разбиране
на смисъла и
значението на думи

Демонстрира отлични
умения за преход от
частно към общо
Демонстрира умение за
спазване на смисловия
обем на оригиналния
текст

Отклонение над 50% от Отклонение до ± 50%
броя ключови думи
от броя ключови думи

Отклонение до ± 25%
от броя ключови думи

Точен брой ключови
думи

Липсват ключови думи
Ключовите думи
или Ключовите думи не
създават полисемии
описват текста

Ключовите думи
описват текста
частично

Ключовите думи
описват точно текста

оце нка

ре зултат

/60
Оценител:

Липса на отклонения от
нормата

точки
0 - 38
39 - 41
42 - 44
45 - 47
48 - 50
51 - 53
54 - 56
57 - 60

10 т.

Отклонение до ± 5% от Пълно съвпадение с
желания обем
желания обем

Присъства цялата
важна информация
Отсъства маловажната
информация

Демонстрираните
Не демонстрира умения умения за преход от
за преход от частно към частно към общо са
общо
контекстово или
смислово зависими
Демонстрира неумение Демонстрира частично
Умения за
за спазване на
спазване на смисловия
спазване на
смисловия обем на
обем на оригиналия
смисловия обем оригиналния текст
текст

5 т.
Отклонение до ± 25%
от желания обем

Умело се служи с
термините на
оригиналния текст

Присъства част от
Присъства маловажната
маловажната
информация
информация

Умения за
индукция

4 т.
Отклонение до ± 30%
от желания обем

Всички специфични
термини са дефинирани

Терминологиче
термините на
н апарат
оригиналния текст

Умения за
изпускане

Реторическа
структура

0 т.

Отклонение над 50% от Отклонение до 50% от
желания обем
желания обем

оценка
Слаб (2,00)
Среден (3,00)
Добър (3,50)
Добър (4,00)
Мн.добър (4,50)
Мн.добър (5,00)
Отличен (5,50)
Отличен (6,00)

