
МИЕНЕ НА ЗЪБИТЕ

Все по-чисти и по-чисти ли стават зъбите ни, ако ги мием по-дълго и по-
усърдно?

Английски изследователи казват, че не е така. Всъщност те са изпробвали
множество различни възможности и са достигнали до съвършения начин за миене на
зъбите. Най-добър резултат дава четкането без прекомерен натиск в продължение на
две минути. Ако натискате силно, увреждате зъбния емайл и венците си, без да
премахвате остатъците от храна и плаката.

Бенте Хансен, експерт по миене на зъбите, казва, че е добре да държите четката
за зъби така, както държите химикалка. „Започнете от единия ъгъл и четкайте
последователно цялата редица“, казва тя. „Не забравяйте и езика си! По него може да
има много бактерии и те да предизвикват лош дъх.“

„Миене на зъбите“ е статия от норвежко списание.

Използвайте статията „Миене на зъбите“, за да отговорите на следните въпроси.

Въпрос 1. МИЕНЕ НА ЗЪБИТЕ

Контекст: Образователен
Формàт на текста: Непрекъснат
Тип текст: Изложение
Познавателен процес: Обобщаване и тълкуване: формира общо разбиране
Вид на въпроса: Въпрос с избираем отговор
Трудност: 350 (1А)

За какво е тази статия?

A За най-добрия начин да миеш зъбите си.
Б За най-добрия вид четка за зъби.
B За това колко са важни здравите зъби.
Г За различните начини, по които хората мият зъбите си.

Верен отговор:

A. За най-добрия начин да миеш зъбите си.



Коментар на въпроса

Задачата изисква от читателя да определи основната идея на кратък описателен
текст. Текстът е не само кратък, но и по познат, ежедневен въпрос: миенето на зъбите.
Езикът е идиоматичен („лош дъх“). Текстът е организиран в няколко кратки параграфа
и има позната структура с ясно обособено заглавие. Добавено е изображение, свързано
със съдържанието на откъса. Всички тези особености правят текста разбираем.

Въпросът се определя като лесен и съответства на първо А равнище от скàлата
по четене. Условието е формулирано ясно и показва на ученика, че се очаква отговор,
който трябва да представлява обобщен извод. Верният отговор „За най-добрия начин да
миеш зъбите си“ включва част от заглавието на текста („миене“). В първите три
изречения в текста също се съдържа основната идея, която по своеобразен начин е
повторена в рисунката. Така необходимата информация е не само очевидна, но и
повторена няколко пъти в кратък и елементарен текст – условия, които правят въпроса
относително лесен.

Въпрос 2. МИЕНЕ НА ЗЪБИТЕ

Контекст: Образователен
Формàт на текста: Непрекъснат
Вид текст: Изложение
Познавателен процес: Намиране и извличане: извлича информация
Вид на въпроса: Въпрос с избираем отговор
Трудност: 355 (1А)

Какво препоръчват английските изследователи?

А Да миеш зъбите си възможно най-често.
Б Да не се опитваш да миеш езика си.
В Да не натискаш много силно, когато миеш зъбите си.
Г Да миеш езика си по-често, отколкото зъбите.

Верен отговор:

В. Да не натискаш много силно, когато миеш зъбите си.

Коментар на въпроса

Това е още един въпрос, съответстващ на първо А равнище. Той изисква по-
скоро извличане на конкретна информация от текст, а не обобщение (както в
предишния въпрос). Ето защо този въпрос измерва познавателния процес намиране и
извличане. Формулировката на въпроса, която съдържа буквално „английските
изследователи“, пряко насочва ученика към втория параграф на текста. Въпреки това
ученикът трябва да направи извод, че именно изразът „... съвършения начин за миене...“
подсказва какво препоръчват английските изследователи. От дистракторите най-
правдоподобен е първият – именно защото той произтича от широко разпространено
твърдение за миенето на зъбите.



Въпрос 3. МИЕНЕ НА ЗЪБИТЕ

Контекст: Образователен
Формàт на текста: Непрекъснат
Вид текст: Изложение
Познавателен процес: Намиране и извличане: Извлича информация
Вид на въпроса: Въпрос с кратък свободен отговор
Трудност: 271 (1Б)

Защо, според Бенте Хансен, трябва да миеш езика си?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

ОЦЕНЯВАНЕ

Пълен брой точки

Отговорът е свързан с бактериите ИЛИ с премахването на лошия дъх ИЛИ и с
двете. Отговорът може да перифразира или да цитира текста.
Примерни отговори:
 За да се отървеш от бактериите.
 По езика ти може да има бактерии.
 Заради бактериите.
 За да избегнеш лошия дъх.
 Заради лошия дъх.
 За да премахнеш бактериите и така да нямаш лош дъх. [и двете]
 По него може да има много бактерии, които да предизвикват лош дъх. [и

двете]
 Бактериите могат да предизвикат лош дъх.
 За да премахнеш плаката.

Коментар на въпроса

Формулировката на въпроса съдържа две думи, които насочват ученика към
конкретния откъс от текста, в който той може да намери необходимата информация:
„Бенте Хансен“ и „език“. Освен това в самия текст името на Бенте Хансен се намира в
самото начало на последния параграф. В същия параграф се съдържа и думата „език“, с
което читателят получава още една следа за точното място на нужната информация.
Всяка от тези думи се появява само веднъж в текста, така че не е необходимо да се
осмисля каквато и да било друга информация във връзка с конкретния въпрос.

Това е един от най-лесните въпроси в PISA 2009. Той изисква ученикът да
направи елементарен извод, за да свърже „него“ от последното изречение с „езика“.
Въпросът е относително абстрактен, което в известна степен усложнява задачата. А
именно: читателят трябва да посочи причина („Защо...“). За да се избегне допълнително
усложняване на задачата, думата „предизвикват“ се използва пряко в текста („... те
могат да предизвикват лош дъх“), като се подсказва непосредствената връзка между



„защо“ и „предизвикват“. Очаква се ученикът да покаже, че разбира смисъла на текста,
макар и на елементарно равнище.

Въпрос 4. МИЕНЕ НА ЗЪБИТЕ

Контекст: Образователен
Формàт на текста: Непрекъснат
Вид текст: Изложение
Познавателен процес: Осмисляне и оценяване: осмисля и оценява формàта на текст
Вид на въпроса: Въпрос с избираем отговор
Трудност: 402 (1А)

Защо в текста се споменава химикалка?

А За да ти помогне да разбереш как да държиш четката за зъби.
Б Защото както с химикалката, така и с четката за зъби започваш от единия ъгъл.
В За да ти покаже, че можеш да миеш зъбите си по много различни начини.
Г Защото трябва да приемаш миенето на зъбите също толкова сериозно, както

писането.

Верен отговор:

A. За да ти помогне да разбереш как да държиш четката за зъби.

Коментар на въпроса

Този въпрос измерва познавателния процес осмисляне и оценяване, защото
изисква от ученика да определи целта на отделна част от текста. Задачата е
относително абстрактна в сравнение с останалите задачи, формулирани към текста.
Споменаването на химикалката в условието насочва читателя именно към третия
параграф. Верният отговор буквално повтаря конкретна част от текста. Задачата
изисква читателят да открие аналогията: „... да държите четката за зъби така, както
държите химикалка.“



БЕЗОПАСНОСТТА НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ

Опасни ли са мобилните телефони?

Да Не

Ключов проблем

В края на 90-те
години се
появиха
противоположни
доклади относно
рисковете за
здравето,
свързани с
употребата на
мобилни
телефони.

Ключов проблем

В момента се
инвестират
милиони долари
за научни
изследвания на
въздействието
на мобилните
телефони.

1. Излъчваните от мобилните
телефони радиовълни
могат да нагряват
телесните тъкани,
оказвайки вредни
въздействия.

Радиовълните не са
достатъчно мощни, за да
предизвикат топлинно
увреждане на тялото.

2. Магнитните полета,
създавани от мобилните
телефони, могат да
въздействат върху
функционирането на
клетките в тялото ви.

Магнитните полета са
изключително слаби и
затова няма вероятност да
влияят върху клетките в
тялото ви.

3. Хората, които водят дълги
разговори по мобилните си
телефони, понякога се
оплакват от умора,
главоболие и загуба на
концентрация.

Тези въздействия никога не
са били наблюдавани в
лабораторни условия и може
да се дължат на други
фактори от съвременния
начин на живот.

4. При хората, които
използват мобилен
телефон, има 2,5 пъти по-
голяма вероятност да
развият рак в областта на
мозъка близо до ухото, на
което държат мобилния
телефон.

Изследователите признават,
че не е ясно дали
увеличаването на тези
заболявания е свързано с
използването на мобилните
телефони.

5. Международната агенция
за изследване на рака
установи връзка между
рака при децата и
електропроводите.
Подобно на мобилните
телефони и
електропроводите излъчват
радиация.

Радиацията, създавана от
електропроводите, е
различен вид радиация с
много по-голяма
интензивност от тази на
мобилните телефони.

6. Радиочестотни вълни,
подобни на тези в
мобилните телефони,
променили проявяването
на гените на червеите
нематоди.

Червеите не са хора, затова
няма гаранция, че мозъчните
ни клетки ще реагират по
същия начин.



Ключов проблем

Предвид огромния брой
потребители на
мобилни телефони, дори
и най-малките вредни
въздействия върху
здравето могат да имат
сериозни последици за
общественото здраве.

Ключов проблем

През 2000 г. докладът
„Стюард“ (английски
доклад) установи, че
не са известни
здравословни
проблеми, причинени
от мобилните
телефони, но призова
за предпазливост,
особено при младите
хора, докато не бъдат
проведени още
изследвания. Следващ
доклад от 2004 г.
подкрепи това.

Ако използвате мобилен телефон…

Какво да правите? Какво да не правите?

Говорете кратко. Не използвайте мобилния
си телефон, когато сигналът
е слаб, тъй като телефонът
има нужда от по-голяма
мощност, за да се свърже с
предавателя, и затова
излъчваните радиовълни са
по-силни.

Носете мобилния си
телефон далеч от
тялото, когато не
говорите.

Не купувайте мобилен
телефон с висока SAR
стойност1. Това означава,
че излъчва по-голяма
радиация.

Купете си мобилен
телефон с дълго
„време за разговори“.
Той е по-ефикасен и
излъчването му не е
толкова силно.

Не купувайте защитни
дрънкулки, освен ако не са
преминали независима
проверка.

1 SAR (specific absorption rate – специфична норма на поглъщане) е мярката за количеството на
електромагнитната радиация, която телесните тъкани поглъщат при използването на мобилен
телефон.



Текстът на предишните две страници е взет от интернет. Използвайте го, за да
отговорите на въпросите, които следват.

Въпрос 1. БЕЗОПАСНОСТТА НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ

Контекст: Обществен
Формàт на текста: Прекъснат
Вид текст: Изложение
Познавателен процес: Обобщаване и тълкуване: формира общо разбиране
Вид на въпроса: Въпрос с избираем отговор
Трудност: 576 точки (Равнище 4)

Какво е предназначението на „ключовите проблеми“?

А Да опишат опасността от използването на мобилни телефони.
Б Да внушат, че дискусията за безопасността на мобилните телефони продължава.
В Да опишат предпазните мерки, които потребителите на мобилни телефони трябва да

вземат.
Г Да внушат, че не са известни здравословни проблеми, причинени от мобилните

телефони.

Верен отговор:

Б. Да внушат, че дискусията за безопасността на мобилните телефони
продължава.

Коментар на въпроса
Въпросът изисква ученикът да определи темата на текст, представен

посредством откъси, обособени като „ключов проблем“ в няколко карета. В тези откъси
се повтарят отделни части от информация. Задачите, които са ориентирани към
формиране на общо разбиране, обикновено са лесни – особено когато необходимата
информация е повторена неколкократно. Въпреки това няколко особености на
конкретния текст усложняват задачата, поради което по трудността си въпросът се
отнася към четвърто равнище от скàлата. Например четвъртият кратък „ключов
проблем“ разказва своя собствена история, която е свързана, но не обобщава
информацията от основния текст – двете основни таблици. Поради това читателят
следва да съсредоточи вниманието си върху второстепенна част, която има допълваща
роля и не е поставена на преден план в общата структура на текста.

Четирите елемента, обособени като „ключов проблем“, се различават по
съдържанието си, което усложнява задачата. Първите два ключови проблема
проследяват накратко историята на противопоставянето във връзка с мобилните
телефони, третият съдържа едно условно твърдение, а четвъртият съобщава за
резултати от проучване. Двусмислеността и условността на информацията, която се
съдържа в „ключовите проблеми“, както и противоречивостта на представените идеи,
правят задачата още по-сложна. Ето защо ученикът следва да подреди в определена
йерархия представените идеи и да избере тази, която обобщава всички останали.
Отговори А и В представят отделни детайли от ключовите проблеми, но не и отделна
идея, която може да се приеме за обобщаваща. Дистрактор Г е твърдение, което е извън
контекста на въпроса, макар че се съдържа в четвъртия ключов проблем. Единствено
отговор Б е твърдението, което обобщава всички разнородни елементи от четирите
ключови проблема.



Въпрос 2. БЕЗОПАСНОСТТА НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ

Контекст: Обществен
Формàт на текста: Прекъснат
Вид текст: Изложение
Познавателен процес: Осмисляне и оценяване: осмисля и оценява съдържанието на
текст
Вид на въпроса: Въпрос с избираем отговор
Трудност: 625 точки (Равнище 4)

„Трудно е да се докаже, че едно нещо със сигурност е причина за друго.“

Каква е връзката на тази информация с твърденията в точка 4. в колоните Да и Не от
таблицата „Опасни ли са мобилните телефони?“

А Тя подкрепя аргумента в колона „Да“, но не го доказва.
Б Тя доказва аргумента в колона „Да“.
В Тя подкрепя аргумента в колона „Не“, но не го доказва.
Г Тя показва, че аргументът в колона „Не“ е погрешен.

Верен отговор:

В. Тя подкрепя аргумента в колона „Не“, но не го доказва.

Коментар на въпроса

Този въпрос изисква от учениците да разпознаят връзката между пределно общо
твърдение, което е извън основния текст, и двойка твърдения в таблица.
Познавателният процес е определен като осмисляне и оценяване, тъй като отправната
точка за разсъждение е външна по отношение на текста. Това е най-трудната задача
сред задачите, обединени от общото заглавие „Безопасността на мобилните телефони“,
и по трудност е на границата между 4-то и 5-о равнище. Степента на трудност в този
случай зависи от няколко фактора. Преди всичко задачата е формулирана в контекста
на едно абстрактно твърдение: „Трудно е да се докаже, че едно нещо със сигурност е
причина за друго“. На второ място, читателят трябва да определи информацията в коя
част на двете таблици съответства на поставената задача, както и кой точно абзац да
използва (точка 4.). На трето място, читателят трябва да осмисли структурата на
таблицата, т.е. да разбере, че в двете колони са представени противоположни
твърдения. Както вече споменахме, много по-трудно е да се работи с противоположни
твърдения, отколкото с такива, които взаимно се допълват. След това ученикът трябва
да осъзнае, че отрицателните твърдения оспорват положителните. Поради всичко това
не е удивително, че сравнително малка част от учениците са се справили успешно с
тази задача.



Въпрос 3. БЕЗОПАСНОСТТА НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ

Контекст: Обществен
Формàт на текста: Прекъснат
Вид текст: Изложение
Познавателен процес: Осмисляне и оценяване: осмисля и оценява съдържанието на
текст
Вид на въпроса: Въпрос със свободен отговор
Трудност: 536 точки (Равнище 3)

Вижте твърдение 3. в колона „Не“ на таблицата. В този контекст какъв би могъл да
бъде един от „другите фактори“? Аргументирайте се.

................................................................................................................................ ..............

ОЦЕНЯВАНЕ

Пълен брой точки
Открива фактор в съвременния начин на живот, който може да е свързан с

умората, главоболието или загубата на концентрация. Обяснението може да се разбира
от само себе си или да е посочено.

Примерни отговори:
 Липсата на достатъчно сън. Ако човек не спи достатъчно, ще се чувства

уморен.
 Прекомерната заетост. Това те уморява.
 Многото домашни, това те уморява и предизвиква главоболие.
 Шумът – той води до главоболие.
 Стресът.
 Работата до късно.
 Изпитите.
 Светът просто е прекалено шумен.
 Хората вече не отделят време да релаксират.
 Хората не отдават приоритет на важните неща, затова са кисели и болни.
 Компютрите.
 Замърсяването.
 Прекаленото гледане на телевизия.
 Лекарствата.
 Микровълните.
 Прекалено многото имейли.

Коментар на въпроса
Още една задача, при която читателят трябва да осмисли и оцени съдържанието

на текст. Задачата измерва способността на ученика да свърже текста с познание, което
е извън него. Необходимо е, като се ръководи от своя собствен опит, да посочи причина
от съвременния живот, освен мобилните телефони, с която може да се обяснят умората,
главоболието и загубата на концентрация. Както и в предишната задача, най-напред
трябва да се намери подходящата информация, като се използват няколко указания –
„тук“, „въпрос 3.“. Следващите стъпки са по-лесни в сравнение с предишната задача,
защото ученикът трябва да използва само положителните твърдения. Освен това



външната информация, която следва да използва, е свързана пряко с личния опит и не
представлява абстрактно твърдение. Пълен брой точки получават отговори, в които се
посочва конкретен фактор и се обяснява защо той може да предизвика умора,
главоболие или загуба на концентрация.

Въпрос 4. БЕЗОПАСНОСТТА НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ

Контекст: Обществен
Формàт на текста: Прекъснат
Вид текст: Изложение
Познавателен процес: Обобщаване и тълкуване: тълкува
Вид на въпроса: Въпрос с избираем отговор
Трудност: 494 точки (Равнище 3)

Вижте таблицата, озаглавена „Ако използвате мобилен телефон…“
На кои от следните идеи се основава таблицата?

А Няма опасност при използването на мобилните телефони.
Б Съществува доказан риск при използването на мобилните телефони.
В Може да съществува или да не съществува опасност при използването на мобилните

телефони, но си струва да се вземат предпазни мерки.
Г Може да съществува или да не съществува риск при използването на мобилните

телефони, но те не трябва да бъдат използвани, докато това не се изясни със
сигурност.

Д Инструкциите в колона „Какво да правите?“ са за онези, които приемат
опасността сериозно, а инструкциите в колона „Какво да не правите?“ са за
всички останали.

Верен отговор:
В. Може да съществува или да не съществува опасност при използването на

мобилните телефони, но си струва да се вземат предпазни мерки.

Коментар на въпроса
Условието на задачата насочва читателя към втората таблица. Освен в таблицата

отговорът се съдържа и в последното каре с ключовите проблеми: независимо че няма
безспорни доказателства за вредата от мобилните телефони, необходимо е да бъдем
предпазливи. Читателят трябва да направи извод за значението на това твърдение.
Необходимо е да провери дали съдържанието на таблицата съответства на
съдържанието на ключовия проблем. От друга страна, той може да стигне до верния
извод, ако се позовава само на съдържанието на таблицата. Предложеният вариант на
отговор А категорично противоречи на съдържанието на ключовия проблем. Вариант Б
е по-правдоподобен, но думата „доказан“ го прави неверен в контекста на
информацията в ключовия проблем, т.е. че не са известни здравословни проблеми,
предизвикани от употребата на мобилните телефони. Отговор В е най-подходящият
отговор, който съответства както на съдържанието в ключовия проблем, така и на
таблицата. Отговор Г може да бъде отхвърлен, тъй като той само повтаря заглавието на
таблицата. Твърдението във вариант Д не отговаря на съдържанието на текста. Две
трети от учениците са посочили верния отговор и поради това този въпрос е най-
лесният от четирите задачи, свързани с текста за безопасността на мобилните телефони.



БАЛОНЪТ

Рекордна височина за балон с горещ въздух

На 26 ноември 2005 г. индийският пилот Виджайпат Сингханя подобри рекорда за най-голяма
височина, достигната с балон с горещ въздух. Той е първият човек, издигнал балон на 21 000
метра над морското равнище.

Материя:
найлон

Страничните
процепи могат да
бъдат отворени, за
да се изпусне
горещият въздух
при спускане.

Надуване:
2,5 часа

Размери: 453 000 м3 (нормален
балон с горещ въздух 481 м3)

Тегло: 1800 кг

Височина: 49 м

Големина на
обикновения
балон с горещ
въздух

Балонът тръгнал
към морето. Когато
срещнал
въздушното
течение, то го
понесло обратно
към сушата.

Рекордна височина:
21 000 м

Кислород: само 4% от наличния на
нивото на земята.

Температура:
–95 °C

Предишен рекорд:
19 800 м

Джъмбо Джет
(Боинг 747):
10 000 м

Приблизително
място на
приземяване

Ню Делхи

483 км

Мумбай

Гондола (кош):
Височина: 2,7 м Широчина: 1,3 м

Херметически затворена кабина с
изолирани прозорци

Виджайпат Сингханя носел костюм на
космонавт по време на пътуването.

Алуминиева конструкция като при
самолетите



Използвайте материала „Балонът“ на предишната страница, за да отговорите на
въпросите, които следват.

Въпрос 1. БАЛОНЪТ

Контекст: Образователен
Формàт на текста: Прекъснат
Вид текст: Описание
Познавателен процес: Намиране и извличане: извлича информация
Вид на въпроса: Въпрос с кратък свободен отговор
Трудност: Пълен кредит 623 точки (Равнище 4)
Непълен кредит 458 точки (Равнище 2)

Виджайпат Сингханя е използвал технологии, които се срещат в други два вида
транспорт. Кои са тези видове транспорт?

1. ..............................................................

2. ..............................................................

ОЦЕНЯВАНЕ

Пълен брой точки

Посочва КАКТО самолетите, ТАКА и космическите кораби (независимо в
какъв ред). [може да посочи и двете на един ред]

Примерни отговори
 1. Летателни апарати

2. Космически кораб
 1. Самолети

2. Въздушни кораби
 1. Въздушен транспорт

2. Космически транспорт
 1. Турбореактивни самолети

2. Космически ракети
 1. Реактивни самолети

2. Ракети

Коментар на въпроса

Пълен брой точки (пълен кредит) получава ученик, който е посочил в отговора
си примери и от двата вида въздушен транспорт: космически кораби и самолети.
Съответно: непълен брой точки (непълен кредит) получава ученик, който е посочил
пример само от единия вид въздушен транспорт.

Отговор, който получава непълен кредит, съответства на второ равнище, докато
отговор, получил пълен кредит, е на границата между четвърто и пето равнище. Това
показва, че дори и въпросите за намиране и извличане на информация могат да бъдат
достатъчно трудни за учениците.



Трудността на конкретната задача отчасти е повлияна от характеристиките на
текста: нетрадиционен формàт, няколко различни вида графики и др. Това е обичаен
формàт на прекъснат текст, с който често се срещаме в списания или в някои
съвременни учебници, макар че не може да бъде определен като типичен и добре
познат за повече от учениците. Оказва се, че те се затрудняват да намерят
необходимата информация в подобни текстове.

За да получи точки за отговора си, ученикът трябва да се позове на вид или
видове транспорт, а не на конкретно превозно средство. Задачата допълнително се
усложнява, тъй като конкретната информация е представена на няколко места в текста,
но по различен начин. Например много ученици посочват в отговора си „Джъмбо
Джет“ (Боинг 747), но не получават точки. Отговори като „въздушен транспорт“ и
„реактивни самолети“ се приемат за верни, но само „Джъмбо Джет“ – не. Последното е
дадено в илюстрацията, но не е включено в материала, описващ технологията, по която
е изработен балонът на Сингханя.

Въпрос 2. БАЛОНЪТ

Контекст: Образователен
Формàт на текста: Прекъснат
Вид текст: Описание
Познавателен процес: Осмисляне и оценяване: осмисля и оценява съдържанието на
текст
Вид на въпроса: Въпрос със свободен отговор
Трудност: 526 точки (Равнище 3)

Каква е причината в текста да бъде включена рисунка на „Джъмбо Джет“ (Боинг 747)?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

ОЦЕНЯВАНЕ

Пълен брой точки

Посочва височината. Може да посочи сравнението между „Джъмбо Джет“ и
балона.

Примерни отговори:
 За да се покаже колко високо се е издигнал балонът.
 За да се подчертае фактът, че балонът се е издигнал много, много високо.
 За да се покаже колко впечатляващ е наистина този рекорд – той се е

издигнал по-високо от „Джъмбо Джет“!
 Като база за сравнение на височината.



Коментар на въпроса

Основната идея на текста е да опише рекорда, постигнат от Сингханя с неговия
необикновен балон. Диаграмата, която е дадена в дясната част на графиката, явно има
за цел да предизвика удивление у читателя, като покаже колко впечатляваща е
достигнатата височина посредством сравнението с „Джъмбо Джет“. За да получи пълен
брой точки на този въпрос, ученикът трябва да посочи, че изображението на „Джъмбо
Джет“ е включено за по-голяма убедителност. По тази причина задачата е определена
като осмисля и оценява съдържанието на текст. Въпросът е относително труден, тъй
като съответства на трето равнище.

Въпрос 3. БАЛОНЪТ

Контекст: Образователен
Формàт на текста: Прекъснат
Вид текст: Описание
Познавателен процес: Осмисляне и оценяване: осмисля и оценява съдържанието на
текст
Формàт на въпроса: Въпрос с избираем отговор
Трудност: 414 точки (Равнище 2)

Защо има две рисунки на балони?

А За да се сравни големината на балона на Сингханя преди и след надуването.
Б За да се сравни големината на балона на Сингханя с тази на другите балони с горещ

въздух.
В За да се покаже, че балонът на Сингханя изглежда малък от земята.
Г За да се покаже, че балонът на Сингханя почти се е сблъскал с друг балон.

Верен отговор:

Б. За да се сравни големината на балона на Сингханя с тази на другите балони с
горещ въздух.

Коментар на въпроса

Независимо че текстът е определен като описание, читателят следва да се
досети, че дадената в него информация не е случайно избрана, а е включена

Височина:
49 м

Големина на
обикновения
балон с
горещ
въздух



преднамерено от автора с определена цел. Подобно на предишния въпрос, и този е
класифициран като осмисляне и оценяване, тъй като изисква определяне на целта на
автора. Вниманието на ученика е насочено към конкретен графичен елемент –
изображение на два балона, като се изисква ученикът да определи с каква цел се прави
това. Очевидното послание на тази илюстрация е „Това, наистина, е голям балон“, така
както изображението на „Джъмбо Джет“ трябва да ни внуши, че „Това, наистина, е
голяма височина“. Обяснението към изображението на по-малкия балон („Големина на
обикновения балон с горещ въздух“) прави очевидна огромната разлика между размера
на обикновения балон и балона на Сингханя. Поради това отговори А и В са
неправдоподобни. Отговор Г не отговаря на текста и поради това е неприемлив. С
трудност, съответстваща на второ равнище, този въпрос е относително лесен.

Въпрос 4. БАЛОНЪТ

Контекст: Образователен
Формàт на текста: Прекъснат
Вид текст: Описание
Познавателен процес: Обобщаване и тълкуване: формира общо разбиране
Вид на въпроса: Въпрос с избираем отговор
Трудност: 369 точки (Равнище 1А)

Коя е основната идея на този текст?

А Сингханя е бил в опасност по време на пътуването си с балон.
Б Сингханя е поставил нов световен рекорд.
В Сингханя е пътувал над море и суша.
Г Балонът на Сингханя е бил огромен.

Верен отговор:

Б. Сингханя е поставил нов световен рекорд.

Коментар на въпроса

Основната идея на този текст е посочена явно, при това няколко пъти, в това
число и в заглавието: „Рекордна височина за балон с горещ въздух“. Поради това
въпросът е относително лесен.

Независимо че основната идея е представена явно, въпросът измерва уменията
на учениците да обобщават и тълкуват, тъй като се изисква те да определят най-
важното и общото в йерархично представената информация в текста. Третият вариант
на отговор – „Сингханя е пътувал над море и суша“ – точно перифразира информацията
в текста, но не представя основната идея, а по-скоро отделен детайл от нея. Четвъртият
отговор – „Балонът на Сингханя е бил огромен“ – се отнася до очевидна особеност на
графиката, но пак не изразява основната идея. Отговор А – „Сингханя е бил в опасност
по време на пътуването си с балон“ – е правдоподобно предположение, но не е
подкрепено от информацията в текста и не може да бъде определено като основната
идея.



ИЗВЕСТИЕ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ

Инструментите за вземане на кръв са стерилни и
за еднократна употреба (спринцовки, системи,
кръвни торбички).

Няма никакъв риск при кръводаряване.

Кръводаряването е жизненоважно.
Няма продукт, който може напълно да
замести човешката кръв. Затова
кръводаряването е незаменимо и
жизненоважно за спасяването на човешкия
живот.
Във Франция всяка година кръвопреливане се
прави на 500 000 пациенти.

Кръводаряване:

Това е най-известният вид даряване и отнема между 45 минути
и 1 час.
Взема се 450 ml кръв в специална торбичка, както и проби за изследвания и
проверки.

– Мъжете могат да даряват кръв пет пъти годишно, а жените – три пъти.
– Донорите могат да бъдат на възраст между 18 и 65 години.

Между две кръводарявания задължително трябва да има 8 седмици интервал.



„Известие за кръводаряване“ на предишната страница е текст от френска
интернет страница. Използвайте текста „Известие за кръводаряване“, за да
отговорите на въпросите, които следват.

Въпрос 1. ИЗВЕСТИЕ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ

Контекст: Обществен
Формàт на текста: Непрекъснат
Вид текст: Аргументация
Познавателен процес: Обобщаване и тълкуване: тълкува
Вид на въпроса: Въпрос със свободен отговор
Трудност: 446 точки (Равнище 2)

Една осемнадесетгодишна жена, дарила кръв два пъти през изминалите дванадесет
месеца, желае отново да дари кръв. Според „Известие за кръводаряване“ при какво
условие ще ù бъде разрешено да го направи?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ОЦЕНЯВАНЕ

Пълен брой точки

Посочва, че трябва да е минало достатъчно време от последното
кръводаряване.

Примерни отговори:
 Зависи дали са минали 8 седмици от последното ù кръводаряване или не.
 Ще може, ако е минало достатъчно време, иначе няма да може.

Коментар на въпроса:

Въпросът изисква от читателя да използва информация в конкретна ситуация.
Това е задача, която е обичайна при подобни текстове. По този начин се постига една
от целите на PISA да определи доколко учениците са подготвени за ежедневието си
извън училище.

Читателят трябва да сравни описания казус с информацията, която е посочена в
текста към задачата, за да определи условията, при които младата жена може да даде
кръв. Всички отговори, в които се посочва интервал от 8 седмици между двете
кръводарявания или в които той се подразбира, се приемат за верни.



Въпрос 2. ИЗВЕСТИЕ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ

Контекст: Обществен
Формàт на текста: Непрекъснат
Вид текст: Аргументация
Познавателен процес: Осмисляне и оценяване: осмисля и оценява съдържанието на
текст
Вид на въпроса: Въпрос с избираем отговор
Трудност: 365 точки (Равнище 1А)

Текстът гласи: „Инструментите за вземане на кръв са стерилни и за еднократна
употреба…“

Защо тази информация е включена в текста?

А За да ви увери, че кръводаряването е безопасно.
Б За да подчертае, че кръводаряването е жизненоважно.
В За да обясни за какво се използва кръвта ви.
Г За да даде подробности за изследванията и проверките.

Верен отговор:

A. За да ви увери, че кръводаряването е безопасно.

Коментар на въпроса:

За да посочи верния отговор на този въпрос, ученикът трябва да определи каква
е целта на част от текст (обява). Задачата измерва уменията за осмисляне и оценяване,
тъй като ученикът следва да разпознае скрития смисъл на конкретно твърдение, за да
разбере какво е неговото предназначение.

Този въпрос е относително лесен, тъй като е свързан с често срещан проблем в
ежедневието. Информацията е ясна, съответства на очакванията и представите на
читателя. Целта на текста не е посочена явно. Независимо от това внушенията, че
хората трябва да бъдат поощрявани да даряват кръв и да бъдат убедени, че
кръводаряването е безопасно, могат да бъдат изведени от няколко отделни твърдения.
Текстът започва с твърдението, че кръводаряването е жизненоважно. След това тази
идея се повтаря във втория параграф – то е незаменимо и жизненоважно (отново).
Веднага след това се посочва, че не съществува никакъв риск при кръводаряване. Така
читателят лесно може да направи логическата връзка между двата параграфа:
предпоставка–извод.



СКЪПЕРНИКЪТ И НЕГОВОТО ЗЛАТО
Басня от Езоп

Един скъперник разпродал всичко, което имал, купил къс злато и го заровил в
дупка до една стара стена. Всеки ден ходел да го гледа. Един от ратаите му забелязал
честите посещения на скъперника до това място и решил да го проследи. Скоро той
открил тайната за скритото съкровище, разкопал го, стигнал до златото и го откраднал.
При следващото си посещение скъперникът открил дупката празна и започнал да си
скубе косите и силно да се вайка. Негов съсед го видял завладян от мъка и, като научил
причината, рекъл:

– Недей да тъжиш толкова, а иди и вземи един камък, сложи го в дупката и си
представи, че златото все още е там. Ще ти върши същата работа, защото когато
златото е било там, все едно че не си го имал, понеже за нищо не си го използвал.

Използвайте баснята „Скъперникът и неговото злато“, за да отговорите на
въпросите, които следват.

Въпрос 1. СКЪПЕРНИКЪТ

Контекст: Личен
Формàт на текста: Непрекъснат
Вид текст: Повествование
Познавателен процес: Обобщаване и тълкуване: тълкува
Вид на въпроса: Въпрос със затворен конструктивен отговор
Трудност: 372 (Равнище 1А)

Прочетете изреченията долу и ги номерирайте според последователността на събитията
в текста.

Скъперникът решил да обърне всичките си пари в къс злато.

Един мъж откраднал златото на скъперника.

Скъперникът изкопал дупка и скрил съкровището си в нея.

Съсед на скъперника му казал да замени златото с камък.

Верен отговор:
Четири верни отговора в този ред: 1, 3, 2, 4.

Коментар на въпроса
Басните са популярен и често използван литературен текст в много култури. Те

са предпочитани и при различни оценявания на четивната грамотност по много
причини: изложението е кратко и завършено; съдържат поука и не изискват много
време, за да бъдат осмислени от ученика. Очаква се, че басните са познати на голяма
част от учениците, тъй като са обичайно четиво за децата. „Скъперникът“ е типична
басня. Тя улавя и осмива една човешка слабост, при това само в един кратък параграф.

В рамките на този кратък текст е формулирана сравнително лесна задача, която
съответства на равнище 1А. От друга страна, в известна степен езикът на текста може



да бъде определен като старомоден, тъй като съдържа отделни нетипични за
съвременния млад човек изрази. (Задължително изискване при подготовката на
националния тест беше да се използва по-стар превод на баснята.) Тази характеристика
на текста вероятно го прави по-труден за разбиране от 15-годишните ученици.

Въпрос 2. СКЪПЕРНИКЪТ
Контекст: Личен
Формàт на текста: Непрекъснат
Вид текст: Повествование
Познавателен процес: Обобщаване и тълкуване: тълкува
Вид на въпроса: Въпрос със свободен отговор
Трудност: 569 точки (Равнище 4)

Ето част от разговор между двама души, прочели „Скъперникът и неговото злато“.

Участник 1 Участник 2

Какво би могъл да каже Участник 2, за да се аргументира?
................................................................................................................................

................................................................................................................................

ОЦЕНЯВАНЕ
Пълен брой точки

Посочва, че посланието на историята е свързано със замяната на златото с
нещо безполезно или без стойност.

Примерни отговори:
 Трябва да бъде заменено с нещо, което няма стойност, за да се предаде

идеята.
 Камъкът е важен в историята, защото цялата идея е, че със същия успех е

можел да зарови и камък, като се има предвид каква полза е имал от златото.
 Ако го заместиш с нещо по-добро от камък, няма да предадеш идеята,

защото заровеното трябва да е нещо наистина безполезно.
 Камъкът е безполезен, но за скъперника златото също е било безполезно!
 Нещо по-добро би означавало нещо, което е можел да използва – той не е

използвал златото, това има предвид момчето.

Съседът е
злобен. Можел
е да замени
златото с нещо
по-добро от
камък.

Не, не е
можел.
Камъкът е
важен в
тази
история.



Коментар на въпроса
Въпросът е формулиран като диалог между двама въображаеми читатели, за да

се представят две противоположни интерпретации на текста. В действителност само
позицията на втория участник съответства на общото впечатление от текста, като
аргументите му показват, че е разбрал поуката от баснята. Задачата е относително
трудна, което е резултат от обстоятелството, че читателят трябва да направи изводи и
обобщения, за да стигне до верния отговор. Най-напред той трябва да определи
конкретния смисъл на разговора между двамата участници. На второ място, връзката
между въпроса и необходимата информация не е достатъчно очевидна (Какво би могъл
да каже Участник 2, за да се аргументира?), за да насочи читателя към конкретна част
от текста. Единствено споменаването на камъка в разговора между двамата участници
може да насочи читателя към края на баснята.

За да получи пълен брой точки, ученикът трябва да формулира идеята, че
богатството няма стойност, ако не се използва. Отговори в смисъл, че камъкът има
символично значение, са твърде общи и неопределени, поради което не се приемат за
верни.

Въпрос 3. СКЪПЕРНИКЪТ
Контекст: Личен
Формàт на текста: Непрекъснат
Вид текст: Повествование
Познавателен процес: Намиране и извличане: извлича информация
Вид на въпроса: Въпрос с кратък свободен отговор
Трудност: 301 точки (Равнище 1Б)

Как скъперникът се е сдобил със златото?
................................................................................................................................

ОЦЕНЯВАНЕ
Пълен брой точки

Посочва, че героят е продал всичко, което е имал. Може да перифразира или
директно да цитира текста.

Примерни отговори:
 Продал е всичко, което е имал.
 Продал е всичките си неща.

Коментар на въпроса
Това е един от най-лесните въпроси в теста на PISA 2009 по четене. Читателят

следва да намери определена информация, която е посочена явно в първото изречение
на кратък текст. За да бъде оценен като верен, отговорът трябва или директно да
повтаря изречението от текста, или да го перифразира. Езикът е ясен и разбираем за
учениците, а необходимата информация е посочена в самото начало на текста.
Независимо че това е лесна задача, все пак читателят трябва да направи извод за
връзката между двете части на изречението: най-напред скъперникът разпродал всичко,
което имал, и след това купил златото.



ИГРАТА Е ВСИЧКО
Действието се развива в замък на
италианския бряг.

ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ
Богато украсена гостна в много хубав
замък край брега. Врати отляво и5
отдясно. Дневна, разположена в средата
на сцената: диван, маса и два фотьойла.
Големи прозорци в дъното. Звездна нощ.
Сцената е тъмна. Когато завесата се
вдига, чуваме мъже да говорят високо10
зад вратата вляво. Вратата се отваря и
влизат трима мъже в смокинги. Единият
веднага включва осветлението. Те
отиват в средата на сцената и
мълчаливо застават около масата.15
Сядат едновременно: Гал – във фотьойла
отляво, Турай – в този отдясно, а Адам –
в средата на дивана. Много
продължително, почти смущаващо
мълчание. Мъжете се протягат20
спокойно. Мълчание. После:

ГАЛ
Какво си се замислил така?

ТУРАЙ
Мисля си колко трудно е да започнеш25
пиеса. Да въведеш всички основни герои
в началото, когато всичко започва.

АДАМ
Предполагам, че сигурно е трудно.

ТУРАЙ30
Така е – дяволски трудно. Пиесата
започва. Публиката стихва. Актьорите
излизат на сцената и мъчението започва.
Цяла вечност е, понякога минава четвърт
час, докато публиката разбере кой кой е и35
какво са намислили всички.

ГАЛ
Странен мозък имаш. Не можеш ли да
забравиш професията си поне за минута?

ТУРАЙ40
Това не може да стане.

ГАЛ
Не минава и половин час, без да
обсъждаш театъра, актьорите, пиесите.
Има и други неща на този свят.45

ТУРАЙ
Няма. Аз съм драматург. Това е моето
проклятие.

ГАЛ
Не бива да ставаш такъв роб на50
професията си.

ТУРАЙ
Не я ли овладееш, робуваш ù. Няма
средно положение. Вярвай ми, не е
шега да започнеш пиесата добре. Това е55
едно от най-трудните неща в
драматургията. Да представиш героите
си направо. Да вземем тази сцена тук,
нас тримата. Трима мъже в смокинги.
Да речем, че те не влизат в тази стая в60
този великолепен замък, а излизат на
сцената в началото на пиеса. Ще трябва
да разговарят за един куп безинтересни
неща, докато стане ясно кои сме. Няма
ли да е много по-лесно да започнем,65
като станем и се представим? Изправя
се. Добър вечер. Ние тримата сме гости
в този замък. Току-що идваме от
трапезарията, където се насладихме на
превъзходна вечеря и изпихме две70
бутилки шампанско. Аз се казвам
Шандор Турай, драматург съм, пиша
пиеси от тридесет години, това е моята
професия. Точка. Твой ред е.

ГАЛ75
Изправя се. Казвам се Гал, аз също съм
драматург. И аз пиша пиеси – все в
компанията на този господин тук. Ние
сме известно дуо драматурзи. На
афишите на всички хубави комедии и80
оперети пише: автори Гал и Турай.
Естествено, това е и моята професия.

ГАЛ и ТУРАЙ
Заедно. А този млад мъж…



АДАМ85
Изправя се. Този млад мъж е, ако ми
позволите, Алберт Адам, на двадесет и
пет години, композитор. Аз написах
музиката за последната оперета на тези
любезни господа. Това е първата ми90
творба за сцената. Тези двама възрастни
ангели ме откриха и сега с тяхна помощ
бих искал да стана известен. Уредиха ми
да бъда поканен в този замък. Поръчаха
фрака и смокинга ми. С други думи, аз95
съм беден и неизвестен – засега. Освен
това съм сирак, отгледа ме баба ми. Тя
почина. Съвсем сам съм на този свят.
Нямам име, нямам пари.

ТУРАЙ100
Но си млад.

ГАЛ
И талантлив.

АДАМ
И съм влюбен в солистката.105

ТУРАЙ
Не биваше да добавяш това. Всички в
публиката и сами щяха да се досетят.

Всички сядат.
110

ТУРАЙ
Е, нима това не е най-лесният начин да
започнеш пиеса?

ГАЛ
Ако ни беше позволено да го правим,115
писането на пиеси щеше да е лесно.

ТУРАЙ
Повярвай ми, не е толкова трудно.
Просто приеми всичко това като…

ГАЛ120
Добре, добре, добре, само не започвай
отново да говориш за театър.
Омръзнало ми е. Ще говорим утре, ако
искаш.



„Играта е всичко“ е началото на пиеса от унгарския драматург Ференц Молнар.

Използвайте текста „Играта е всичко“ на предишните две страници, за да
отговорите на въпросите, които следват. (Обърнете внимание, че редовете са
номерирани в полето, за да откривате по-лесно онези части от текста, към които се
отнасят въпросите.)

Въпрос 1. ИГРАТА Е ВСИЧКО2

Контекст: Личен
Формàт на текст: Непрекъснат
Вид текст: Повествование
Познавателен процес: Обобщаване и тълкуване: тълкува
Вид на въпроса: Въпрос с кратък свободен отговор
Трудност: 767 точки (Равнище 6)

Какво са правили героите в пиесата непосредствено преди вдигането на завесата?

................................................................................................................................

ОЦЕНЯВАНЕ

Пълен брой точки

Посочва вечерята или пиенето на шампанско. Може да перифразира или
директно да цитира текста.

Примерни отговори:
 Току-що са вечеряли и са пили шампанско.
 „Току-що идваме от трапезарията, където се насладихме на превъзходна

вечеря.“[точен цитат]
 „Превъзходна вечеря и изпихме две бутилки шампанско.“ [точен цитат]
 Яли са и са пили.
 Вечеряли са.
 Пили са шампанско.
 Вечеряли са и са пили.
 Били са в трапезарията.

Коментар на въпроса

Този въпрос показва няколко особености на най-трудните задачи по четене в
PISA 2009. Текстът е дълъг, според стандартите на PISA, като съдържанието му описва
картина далеч от опита на 15-годишните ученици. Въведението посочва на учениците,
че „Играта е всичко“ е началото на пиеса на унгарския драматург Ференц Молнар, без
да предоставя допълнителна информация и указания. Постановката („Действието се

2 Въпросите, формулирани към текста „Играта е всичко“, не са включени в основното
изследване на PISA 2009 в България, а само в пилотното.



развива в замък на италиански бряг.“) вероятно изглежда екзотична за повечето
ученици. Ситуацията постепенно се разкрива и развива в самия диалог. Като цяло
езикът, който е използван, не е труден за учениците. Тонът е по-скоро разговорен,
макар и на моменти маниерен. Най-важното в този случай е, че темата на дискусията –
връзката между живота и изкуството – е твърде абстрактна, което прави диалога между
героите сложен и двусмислен.

За повишаване на трудността на задачата допринася и самата формулировка на
въпроса. Читателят трябва да осмисли и да разтълкува съдържанието на текста, като
разграничи героите от актьорите. Въпросът насочва към това какво са правили героите,
а не актьорите, непосредствено преди вдигането на завесата. Това възможно объркване
би могло да настъпи, ако ученикът не разпознае прехода от „реалния живот“ на
театралната сцена към въображаемия живот на героите. Един въпрос за оценяване на
способността на учениците да разграничават реалния от въображаемия свят е
изключително подходящ, когато самият текст има за тема връзката между реалното и
въображаемото.

Допълнително задачата се усложнява и от факта, че необходимата информация е
представена на неочаквани места в текста. Уточнението „непосредствено преди“
подвежда ученика да търси отговора на въпроса в самото начало на откъса. В
действителност отговорът се съдържа някъде в средата на текста, когато Турай
споменава, че „току-що идваме от трапезарията, където се насладихме на превъзходна
вечеря и изпихме две бутилки шампанско“. Ето защо, за да получи пълен брой точки,
ученикът трябва да осмисли информация, която е противоположна на очакванията,
както и да изостави предварителните си нагласи по отношение на текста. Това е една от
определящите характеристики на най-трудните задачи в PISA.

Въпрос 2. ИГРАТА Е ВСИЧКО

Контекст: Личен
Формàт на текста: Непрекъснат
Вид текст: Повествование
Познавателен процес: Обобщаване и тълкуване: тълкува
Вид на въпроса: Въпрос с избираем отговор
Трудност: 478 точки (Равнище 2)

„Цяла вечност е, понякога минава четвърт час… “ (редове 34-35)

Защо според Турай четвърт час е „вечност“?

A Много време е, за да очакваш публиката да седи мирно в претъпкания театър.
Б Като че ли край няма това изясняване на ситуацията в началото на пиесата.
B Изглежда винаги отнема много време, докато драматургът напише началото на една

пиеса.
Г Като че ли времето тече бавно, когато в пиесата се случва нещо важно.

Верен отговор:

Б. Като че ли край няма това изясняване на ситуацията в началото на пиесата.



Коментар на въпроса

Подобно на предишния, и този въпрос се отнася към конкретна част от текста,
явно посочена в неговото условие (редове 34-35). Читателят трябва да определи в какъв
контекст е изречена конкретната фраза. Няколкото повторения на необходимата
информация подпомага читателя при намирането на верния отговор. В този смисъл
въпросът значително се отличава от предходния, при който необходимата информация
е посочена само веднъж, при това на неочаквано място в откъса.

Въпрос 3. ИГРАТА Е ВСИЧКО

Контекст: Личен
Формàт на текста: Непрекъснат
Вид текст: Повествование
Познавателен процес: Обобщаване и тълкуване: формира общо разбиране
Вид на въпроса: Въпрос с избираем отговор
Трудност: 571 точки (Равнище 4)

В общи линии какво прави драматургът Молнар в този откъс?

A Той показва по какъв начин всеки от героите ще реши проблемите си.
Б Той кара героите си да покажат какво означава вечност в пиесата.
B Той дава пример за типичната и традиционна начална сцена в пиеса.
Г Той кара героите да разиграят един от собствените му творчески проблеми.

Верен отговор:

Г. Той кара героите да разиграят един от собствените му творчески проблеми.

Коментар на въпроса

Задачата изисква от читателя да формира общо разбиране за текст, като
обобщава и тълкува отделни загатвания и внушения в диалога в целия текст. Задачата е
свързана също така и с определяне на темата на откъса. Това е една относително
непозната територия за 15-годишните ученици, тъй като темата е представена чрез
пределно абстрактни категории.



ТЕЛЕРАБОТА3

Методът на бъдещето

Само си представете колко прекрасна би била „телеработата“1 - да достигаш до офиса
си по „електронната магистрала“, като вършиш цялата си работа на компютъра или по
телефона! Вече няма да ти се налага да се блъскаш в претъпкани автобуси или влакове,
нито да губиш часове за придвижването си до и от работното си място. Ще можеш да
работиш, където си поискаш – само си представете всички възможности за работа,
които това би ви осигурило!

Еми

Зараждащата се катастрофа

Намаляването на времето за придвижване и консумацията на енергия несъмнено е
добра идея. Но тази цел трябва да бъде постигната чрез подобряване на обществения
транспорт или с осигуряване на работни места близо до домовете на хората.
Амбициозната идея – телеработата да бъде част от начина ни на живот, само ще
направи хората още по-самовглъбени и по-самовглъбени. Наистина ли искаме
чувството ни, че сме част от обществото, да бъде подкопано още повече?

Атанас

1 „Телеработа“ (Telecommuting) е термин, създаден от Джак Нилс в началото на 70-те
години, за да опише ситуация, при която служителите работят на компютър далеч от
централния офис (например в дома си) и изпращат данните и документите до
централния офис по телефона.

Използвайте текста „Телеработа“, за да отговорите на въпросите, които следват.

Въпрос 1. ТЕЛЕРАБОТА

Контекст: Професионален
Формàт на текста: Непрекъснат
Вид текст: Аргументативен
Познавателен процес: Обобщаване и тълкуване: формира общо разбиране
Вид на въпроса: Въпрос с избираем отговор
Трудност: 549 точки (Равнище 3)

3 Въпросите, формулирани към текста „Телеработа“, не са използвани в основното изследване в
България, а само в пилотното.



Каква е връзката между „Методът на бъдещето“ и „Зараждащата се катастрофа“?

A Те използват различни аргументи, за да стигнат до един и същ принципен извод.
Б Те са написани на един и същ стил, но се отнасят за напълно различни теми.
B Те изразяват принципно еднаква гледна точка, но стигат до различни изводи.
Г Те изразяват противоположни гледни точки по една и съща тема.

Верен отговор:

Г. Те изразяват противоположни гледни точки по една и съща тема.

Коментар на въпроса

Източникът на информация, към който е формулиран въпросът, се състои от два
самостоятелни кратки текста. В тях се изразяват противоположни мнения за
телеработата, определена в коментара под черта като „работа на компютър далеч от
централния офис“. Именно бележката под черта е единственото допълнение към текста,
направено от експертите на PISA, тъй като се предполага, че терминът е напълно
непознат на 15-годишните ученици. Бележката е добавена, за да не се даде
преимущество на тези ученици, чийто майчин език би им помогнал да дешифрират
значението на думата.

Целта на двата кратки текста е да убедят читателя в правотата на изразената
позиция, поради което текстовете са определени като аргументативни.

Въпросът изисква от учениците да определят каква е връзката между двата
кратки текста. За да отговорят правилно, те трябва да интерпретират детайлно
текстовете, след което да определят връзката между тях, а именно – текстовете
изразяват противоположни гледни точки по проблема. Необходимо е високо равнище
на интерпретация, което усложнява задачата. Позицията на автора на първия текст е
посочена ясно в началото на самия текст и повторена няколко пъти след това. Във
втория текст обаче позицията на автора не е изразена пряко. Тя е представена като
отговор и коментар на конкретни твърдения, които авторът не приема. Учениците с
най-ниски резултати като цяло предпочитат отговор Б, тъй като не успяват да
определят, че и двата текста коментират един и същи въпрос. Учениците, които избират
отговори А и В, правилно определят, че и двата текста обсъждат един и същи проблем,
но не разбират, че те представят противоположни позиции.

Въпрос 2. ТЕЛЕРАБОТА

Контекст: Професионален
Формàт на текста: Непрекъснат
Вид текст: Аргументативен
Познавателен процес: Осмисляне и оценяване: осмисля и оценява съдържанието на
текст
Вид на въпроса: Въпрос със свободен отговор
Трудност: 524 точки (Равнище 3)



Посочете една професия, която трудно би могла да бъде телеработа?
Аргументирайте се.
................................................................................................................................

................................................................................................................................

ОЦЕНЯВАНЕ

Пълен брой точки

Посочва дадена професия и дава приемливо обяснение за причината тя да не
може да бъде телеработа. Отговорите ТРЯБВА да уточняват защо физическото
присъствие е необходимо за дадената професия ИЛИ да посочват защо телеработата би
била неприложима в дадената ситуация (например поради местонахождението).

Примерни отговори:
 Строителство. Трудно е да работиш с дърво и тухли от друго място.
 Спортист. Трябва наистина да си там, за да спортуваш.
 Водопроводчик. Не можеш да оправиш нечия мивка от дома си!
 Медицинска сестра – трудно е да провериш дали пациентите са добре по

интернет.

Коментар на въпроса

Този въпрос изисква учениците да посочат пример за професия, която
съответства на дадена категория. Информацията, която е необходима, за да се определи
тази категория, се съдържа в бележката под черта.

За да дадат пример на професия, която не може да бъде телеработа, учениците
следва да свържат предишен опит или външно познание със съдържанието на текст
(определението за телеработа), в който нарочно не се споменава конкретна професия.

За да получи пълен брой точки, ученикът трябва не само да посочи професия, но
и да обясни защо тя съответства на дадената категория. Очакването е, че ученикът явно
или неявно ще обясни, че за да се упражнява съответната професия, е необходимо
физическо присъствие. Основната грешка на голяма част от учениците, дали подходящ
пример, е, че пропускат да го обяснят.
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