По кое време на годината се развива действието /въпрос, измерващ вниманието и
концентрацията при следене на детайли в текста/
1. Преди 24 май /0 точки/ съвсем неадекватен отговор
2. през пролетта /0 точки/, съвсем неадекватен отговор
3. през зимата /2 точки/, нито адекватен отговор, нито неадекватен отвогор
4. преди Нова година /1 точки/ неадекватен отговор
5. в началото на февруари /4 точки /съвсем адекватен отговор/
6. през някои от студените месеци, не е уточнено /2 точки, нито адекватен, нито
неадекватен отговор
7. На 8 декември /1 точка/ /неадекватен отговор/
8. Някъде след Нова година /3 точки/ адекватен отговор
9. Друго
Как се казва жената на главния герой? /въпрос, измерващ вниманието и
концентрацията при следене на детайли в текста/
1. Катрин /0 точки, съвсем неадекватен отговор/
2. Стефания /2 точки, нито адекватен, нито неадекватен отговор/
3. Г-жа Паскалева /2 точки, нито адекватен, нито неадекватен отговор/
4. Г-жа Горанова. 1 точка, неадекватен отговор
5. г-жа Горчинова /3 точки, адекватен отговор/
6. Лили /0 точки, съвсем неадекватен отговор/
7. Фани /4 точки, съвсем адекватен отговор
8. Името й не е споменато в разказа /1 точка, неадекватен отговор/
9. Друго
Какво работи жената на героя? /въпрос, измерващ вниманието и концентрацията
при следене на детайли в текста/
1. Тя е лекар /2 точки, нито адекватен, нито неадекватен отговор/
2. Тя е аптекар / 2 точки, нито адекватен, нито неадекватен отговор/
3. Тя е спортист /0 точки, съвсем неадекватен отговор/
4. Тя е чертожник /4 точки, съвсем адекватен отговор/
5. Тя е домакиня, не работи /0 точки, съвсем неадекватен отговор/
6. Тя е продавачка /1 точка, неадекватен отговор/
7. Тя е офис мениджър. /1 точка, неадекватен отговор/
8. Тя е служител /3 точки, адекватен отговор/
9. Друго
Как се казва главния герой? /въпрос, измерващ едновременно две неща –
вниманието и концентрацията и 2. конструиране на значения и
интерпратативната способност на читателя/
1. Паскалев /3 точки, адекватен отговор/
2. Стефан Паскалев /2 точки, нито адекватен, нито неадекватен отговор/
3. Стефан Горчинов /4 точки, съвсем адекватен отговор за внимание и
концентрация/
4. Стоян Горанов /0 точки, съвсем неадекватен отговор/
5. Стефан Горанов /1 точки, неадекватен отговор/
6. Паскал Горчинов. /2 точка, нито адекватен, нито неадекватен отговор/
7. Читателят се обърква за името на героя /4 точки, съвсем адекватен отговор за
интерпретация/

8. Истинското име на героя въобще не е споменато в разказа /0 точки, съвсем
неадекватен отговор/
9. Друго
По точка 2: Конструиране на значения1: развита асоциативност - способност за близки
и дистантни смислови връзки в текста. на респондентите ще бъдат поставени следните
въпроси-задачи:
Как оценявате епизода, с който започва разказа /жената на главния герой, която
минава покрай него без да го види и познае/.
1. той е най-важният в целия разказ 2 точки.
2.той е точно толкова важен колкото и епизода с черния човек с бакенбардите, но не е
свързан с втория епизод, просто това са неща, които се случват едно след друго. 2
точки
3. маловажна, уводна подробност, която може да се пропусне и читателят да се насочи
към основното действие 1 точка.
4. Просто епизод, нали трябва да се запълни разказът. 1 точка
5. само пречи, той е напълно ненужен за разказа 0 точки
6. Той е ключ за разбиране на целия разказ 4 точки
7. Този епизод добива друго значение в края на разказа 3 точки
8. Разказът има само един епизод. 0 точки
Как си обяснявате поведението на този човек, който натрапчиво вика „Паскалев” по
главния герой?
1. Той е някакъв луд, който просто си вика по хората 0 точки
2. Той се е припознал. 2 точки
3. Поведението му е необяснима загадка, около която се развива разказа 3
точки
4. Всъщност главният герой наистина се казва „Паскалев”, но се крие под друго
име. 1 точка
5. Този човек прави това нарочно, за да докара главния герой до паника. 0
точки
6. Това е внезапният глас на равносметката, който пита „кой си ти?”, „познаваш
ли себе си?” 4 точки.
7. Авторът просто иска да разсмее читателя и затова кара героя си да вика
„Паскалев”. 2 точки
8. Това не е герой, а символ. 3 точки
9. Друго
По точка 3. Конструиране на значения2: Способност за реконструиране на смислови
връзки извън текста /връзки с културния интертекст, цитати, алюзии, асоциации с
известни културни, жанрови и стилови модели, автори и пр./на респондентите ще бъдат
зададени следните въпроси-задачи.
Кой е човекът с бакендбардите, на кого ви напомня той? Отворен въпрос.
Тук се оценяват три неща. Тъй като това е особено труден въпрос, при сумирането на
резултатите, резултатите от този въпрос се умножават по коефициент 3.

1. Способността на ученика да опише конотациите, които разказът натрупва около
викащият човек /заповедническото, господарското, гневното, „ястребовото”,
натрапчивото, агресивното, нахалното и пр./
2. способността на ученика да открие закодираните „библейските” значения,
закодирани в „черния човек” /той прилича едновременно на гневен бог, който
вика „отгоре”, от „амвон” и на безмилостен, хищен, преследващ демон/
3. Способността на ученика да се справи и да тълкува особената амбивалентност
на значенията, които разказът трупа около тази фигура – божественодемонично-лудо-необяснимо, хищническо, гневно и агресивно – срещу
приласкващо и утещаващо във финала и пр.
Ученикът, който успее да отговори адекватно и на трите линии на възможно тълкуване,
получава 4 точки, този който отговори на 2 – 3 точки, на 1 – 2 точки, който все пак има
някакви сравнително адекватни разсъждания за „черния човек” – между 2 и 1 точка, а
напълно неадекватно отговорилите – 0 точки.
На кой известен български писател напомня атмосферата на разказа, изразена с такива
прилагателни, съществителни и цели изрази като - студ, пустота, отчаяние, лед, голи
клони, тревожно, странно, зловещо, срамно, нелепо, непоносимо, отчаяние, „кой съм”
/Въпрос, оценяващ способността да се откриват интертукстуални конотации и
асоциации/
1. Иван Вазов 0 точки
2. Христо Ботев 0 точки
3. Христо Смирненски - 1 точка
4. Пейо Яворов – 4 точки
5. Димчо Дебелянов - 3 точки
6. Йордан Йовков 1 точка
7. Георги Господинов – 2 точки
8. Недялко Йорданов –0 точки
9. Друго
Труден въпрос, коефициент на трудност 3
По точка 4 Цялостна интерпретативна способност, хипотези за комплексното значение,
послание/
Кой от долните отговори според Вас описва правилно ситуацията в разказа и
реконструира неговото скрито „послание”?
1. Някои хора могат да бъдат много натрапчиви и нахални. 1 точка
2. За да знае кой е, човек се нуждае от подкрепата на другите. 3 точки
3. Всекиму може да се случи да изпадне в абсурдна ситуация. 2 точки
4. Този Паскалев е голям глупак. 0 точки
5. Не бива да се тича по време на поледица. 1 точка
6. С чувство за хумор разказът разказва за ужаса да погледнеш себе си с чужди очи
и да се видиш като тотално непознат. 4 точки
7. Ако срещне жена си, човек не бива да я оставя да отминава като непозната. 2
точки
8. Няма никакви скрити послания, това са безсмислици 0 точки
9. Друго
Коефициент на трудност – 2 точки
Кое от долните твърдения вярно характеризира този разказ?

1. Разказът е просто една смешка. – 2 точки
2. Разказът не е смешен, а е абсурден и внушава недоумение 3 точки
3. Това е трагичен разказ, много тъжен – 2 точки
3. Разказът внушава тревожност и загадъчност. – 3 точки
5. Разказът е едновременно смешен, абсурден и тревожен – 4 точки.
6. Разказът е просто глупав и елементарен, той обижда читателя 0 точки
7. Този разказ е сериозен, няма нищо смешно в него, той просто описва едно човешко
нещастие. 1 точка
8. Нищо не разбирам от този разказ 0 точки
9. Друго
Как си обяснявате края на разказа, адекватен ли е той според Вас?
Тук се оценява
1. способността на ученика да се връща към началото и да произвежда
допълнителни „ретроспективни” значения, свързани със знаковия характер на
първия епизод /той е сигнализирал мотива за себе-отчуждението/.
2. способността на ученика да оцени, че разказът остава основната загадка „кой е
главния герой” неразрешена.
3. способността на ученика да види стиловото пречупване – тревожното,
агресивното и „библейското” в гласа, който иска да знае „кой си ти” се
превръщат в битови, софийски, „пироговски”, гневният черен човек се оказва
мил и помагащ, в цялата ситуация има нещо пародийно утешително и
инфантилно.
4. Способността на ученика да забележи и оцени финалната ситуация като
ситуация на тотално комическо отчуждение от идентичността - – не жена му или
някакъв познат, които могат да гарантират идентичността му на „Стефан
Горчинов”/ са в колата с него, а един не познат /шофьорът/ и фаталният друг,
който е подменил неговото име.
5. Да види как финалът води към философската проблематика, свързана с
комическата игра с нестабилната човешка идентичност, способността на
ученика да произвежда лични хипотези за „посланието”
Как си обяснявате заглавието на разказа, то адекватно ли е според вас?
Тук се оценява
1. Способността на ученика да забележи скрития в заглавието парадокс: че
разказът като цяло не назовава героя с неговото „истинско” име „Стефан
Горчинов”, а именно с името „Паскалев”, от което героят се опитва да избяга.
2. Способността на ученика да тълкува скрития парадокс: защо разказът застава
„на страната” на черния човек и в последна сметка нарича героя си „Паскалев”?
Тук ще оценяват лични хипотези за това, как заглавието допринася за
разрешаването на комическия конфликт „кой съм аз” и пародийно застава на
страната на отчуждението и релативизирането на човешката идентичност.
По точка 5. Емоционално-емпатични характеристики на читателя спрямо изобразените
човешки същества: как успява да си представи вътрешния свят на героя? на
респондетите ще бъдат поставени следните въпроси-задачи.

Какви чувства вълнуват главния герой, в какви емоционални състояния попада той в
хода на сюжета /можете да подчертаете до три отговора и да ги подредите в сюжетното
време с цифри – по модела „първо героят изпитва “x”, после изпитва „y”, накрая
изпитва „z‟ – подчертайте избраните от Вас отговори и напишете върху подчертаното
цифрите 1, 2 или 3.
1. Притеснение 3 точки
2. Смайване 4 точки
3. Гордост /0 точки/
4. Копнеж по топлина и уют 3 т
5. Досада /2 точки/
6. агресия /0 точки/
7. безсилие /3 точки/
8. учудване /2 точки/
9. Гняв /3 точки/
10. Загуба на равновесие /3 точки/
11. отчаяние /4 точки/
12. скука /0 точки/
13. ужас /4 точки/
14. главозамайване /2 точки/
15. умиление /0 точки/
16. загуба на сигурност в себе си /4 точки/
17. срам и обида 3 точки
18. отврата /1 точка/
19. болка /1 точка/
20. нарастваща тревога 4 точки
21. студ /2 точки/
22. самотност /3 точки
23. топлина и уют /1 точка/
24. любов към жена си /1 точка/
25. Друго
26. Друго
27. Друго
Коефициент на трудност 1, тук сумата на точките се дели на три.
По точка 6 Отнасяне към евентуални модели за идентичност – до каква степен се
идентифицира с героя, до каква степен се дистанцира от него – на респондентите ще
бъдат зададени следните въпроси:
Как си обяснявате поведението на главния герой?
1. Той е лабилен човек, просто изпада в паника и напълно се обърква от това, че
някакъв луд го преследва - един нормален човек в подобна ситуация никога
не би постъпил така. 2 точки
2. Поведението на героя е напълно необяснимо – 0 точки.
3. Всеки на мястото на героя би се държал като него - 3 точки
4. Много хора често се държат така объркано - 2 точки
5. Чрез тази абсурдна ситуация героят всъщност открива, че не знае кой е и
това го хвърля в отчаяние 4 точки
6. Всъщност героят наистина се казва Паскалев, но се крие под друго име и
бяга, за да не го разберат. 1 точка

7. това е фантастична, измислена ситуация, нищо такова не може де се случи в
реалността. Какво ли не се случва в литературата! - 1 точка.
8. Този герой и неговото поведение са приумица на автора, на която не бива да
се обръща сериозно внимание – 0 точки
9. Друго
Коефициент на трудност – 2

Отворени въпроси:
Симпатичен ли ви е героя, какво е отношението Ви към него? А как се отнася към него
разказвача? Отворен въпрос – отговор до две изречения.
Случвало ли ви се е нещо подобно? Какво е то, опишете го с едно изречение?
Ако не ви се е случвало – как мислите, възможно ли е на Вас да се случи нещо
подобно? Отворен въпрос – отговор до две изречения.
Тези въпроси получават оценки с индикатор за трудност 3 по експертната преценка на
изследователя.

