
ИМЕ НА ДЕТЕТО: 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 6 – 7 години
Чеклист за входяща оценка на степента  

на владеене на българския език от детето

1. Езиково разбиране
При проучване на езиковото разбиране се използва илюстративният материал по темата „Довиждане, лято!“ на 

стр. 3, 4 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 6 – 7-годишни деца. За всеки верен отговор се поставя по 1 точка.
Образовател-

но ядро
Езикови/ 

речеви  
единици

Инструкция към детето Бр. точки 
на детето 

(m1)

Макс. 
бр. точ-
ки (n1)

Страница 3
Речник Същест-

вителни 
имена 

Посочи кокал. 8
Посочи клона.
Посочи кошница.
Посочи шейната.
Посочи куче.
Посочи дете.
Посочи лекарствата.
Посочи ботушите.

Глаголи Посочи кой пада. 3
Посочи кой ще подгони момчето.
Посочи кой ще се разболее.

Речник
Граматически 
правилна реч

Прила-
гателни 
имена 

Посочи плачещото дете. 4
Посочи болното дете.
Посочи жълтата шапка.
Посочи зелената буква.

Наречия Посочи кой е вкъщи. 2
Посочи кой гледа ядосано.

Числител-
ни имена

Посочи една снежна топка. 3
Посочи четири гъби.
Посочи три деца.

Страница 4
Граматически 
правилна реч

Изречение Виж картинките. Посочи на коя картинка: Майката дава кутия с бонбони 
на момчето.

2

Виж картинките. Посочи на коя картинка: Враната дава храна на вран-
чето си.

Свързана реч
Възприемане 
на литератур-
но произведе-
ние
Пресъздаване 
на литератур-
но произведе-
ние

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти избери картинка за нея:
Едно време и птиците пращали децата си да учат също като хора-
та. Те си имали свои училища. Там малките птичета се учели как да 
хвъркат по-бързо, как да си намират храна, как да си вият гнезда — 
и всичко, каквото им трябвало в живота.
Една лястовичка и една врана живеели наблизо — били съседки. Вед-
нъж лястовицата видяла, че враната бърза нанякъде. 

1

Общ брой точки за езиковото разбиране 23

Равнище на езиковото разбиране Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковото разбиране: K = mn
1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



2. Езикова продукция
При проучване на езиковата продукция се използва илюстративният материал по темата „Довиждане, лято!“ 

на стр. 3, 4 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 6 – 7-годишни деца. За правилно произношение и логичен 
отговор се поставя 1 точка.

Образо-
вателно 

ядро

Езикови/
речеви 

единици

Инструкция към детето Бр. точки 
на детето

(m2)

Макс. 
бр. точ-
ки (n2)

Страница 3
Речник
Звукова 
култура

Същест-
вителни 
имена

Назови кой е сезонът на последните две картинки. (Посочете последните 
две картинки.)

11

Назови какво е това. (Посочете кошницата.)
Назови какво е това. (Посочете шейната.)
Назови какво са това. (Посочете гъбите.)
Как ще назовеш всички герои без кучето с една дума? 
Назови какво е това. (Посочете възглавницата.)
Назови какво е това. (Посочете термометъра.)
Назови коя е тази буква. (Посочете буквата О.)
Назови коя е тази буква. (Посочете буквата А.)
Измисли име на момичето, което започва със звука Е.
Измисли име на момчето, което започва със звука А. 

Глаголи Назови какво прави момчето. 2
Назови какво ще направи кучето.

Речник
Грамати-
чески пра-
вилна реч
Звукова 
култура

Прила-
гателни 
имена

Каква е постъпката на момчето: добра или лоша. (Посочете момчето.) 4
Назови какво е момичето: болно или здраво. (Посочете последната картинка.)
Назови какъв е снегът. (Посочете снега на петата картинка.)
Назови каква е на цвят буквата О. (Посочете буквата О на четвъртата кар-
тинка.)

Наречия Къде се намира буквата А на тази страница: горе или долу? (Посочете бук-
вата А на първата и втората картинка.)

2

Къде се намира шейната на тази страница: горе или долу? (Посочете шейната.)
Числител-
ни имена

Колко са кучетата? (Посочете кучето.) 2
Колко са гъбите на полянката? (Посочете четирите гъби на втората картинка.)

Страница 4
Грамати-
чески пра-
вилна реч
Звукова 
култура

Изречение Продължи изречението: Враната … (Кажи нещо за враната.) (Посочете 
горната картинка.)

2

Продължи изречението: Майката … (Кажи нещо за майката.) (Посочете 
долната картинка.)

Пресъз-
даване на 
литератур-
но произ-
ведение
Звукова 
култура

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти разкажи какво се случило после:
Едно време и птиците пращали децата си да учат също като хората. 
Те си имали свои училища. Там малките птичета се учели как да хвър-
кат по-бързо, как да си намират храна, как да си вият гнезда — и всич-
ко, каквото им трябвало в живота.
Една лястовичка и една врана живеели наблизо — били съседки. Веднъж 
лястовицата видяла, че враната бърза нанякъде. (Необходими са мини-
мум две изречения в логическа последователност).

2
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Равнище на езиковата продукция Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковата продукция: K = mn
2

2
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1

Равнище на езиковото развитие Ниско Средно Високо

Оценъчен коефициент за езиковото развитие: K = m +m
n +n

2

2

1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



ИМЕ НА ДЕТЕТО: 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 6 – 7 години
Чеклист за проследяване на напредъка на усвояването  

на българския език от детето

1. Езиково разбиране
При проучване на езиковото разбиране се използва илюстративният материал по темата „Зима е дошла“ на 

стр. 17, 18 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 6 – 7-годишни деца. За всеки верен отговор се поставя по 1 
точка.
Образователно ядро Езикови/речеви 

единици
Инструкция към детето Бр. точки 

на детето
(m1)

Макс. бр. 
точки

(n1)
Страница 17

Речник
Звукова култура

Съществителни 
имена

Посочи Дядо Коледа. 3
Посочи майката.
Посочи кучето.
Посочи стола на Дядо Коледа. 3
Посочи чашата на Дядо Коледа. 
Посочи мече. 

Отделя сричките в 
думата

Колко части чуваш в думата ме-че? 1

Съществителни 
имена

Посочи подаръците в по-малкия чувал. 2
Посочи играчките на елхата.

Глаголи Посочи кой носи сладки. 3
Посочи кой държи подарък.
Посочи кои работят в работилницата на Дядо 
Коледа.

Речник
Граматически пра-
вилна реч

Прилагателни 
имена

Посочи червената топка. 3
Посочи дървената кола.
Посочи по-големия чувал.

Наречия Посочи звездата на върха на елхата. 1
Предлози Посочи децата пред елхата. 1
Числителни имена Посочи три деца. 2

Посочи две мечета.
Страница 18

Граматически пра-
вилна реч

Изречение Виж картинките. Посочи на коя картинка: Момче-
то не иска да яде закуската си.

2

Виж картинките. Посочи на коя картинка: Моми-
чето дава мляко на котката.

Свързана реч
Възприемане на ли-
тературно произве-
дение
Пресъздаване на 
литературно произве-
дение

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти избери кар-
тинка за нея:
През една зима паднал голям сняг. Хората не 
можели да излизат навън. Едно малко момиче, 
като разбрало, че майка му си е легнала, излязло 
на големия сняг да си играе. Насред двора видя-
ло една голяма котка, която била замръзнала, и 
я прибрало вкъщи. Стоплило я, завило я, нахра-
нило я и котката се съвзела. 

1
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Равнище на езиковото разбиране Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковото разбиране: K = mn
1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



2. Езикова продукция
При проучване на езиковата продукция се използва илюстративният материал по темата „Зима е дошла“ на 

стр. 17, 18 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 6 – 7-годишни деца. За правилно произношение и логичен от-
говор се поставя 1 точка.
Образовател-

но ядро
Езикови/

речеви 
единици

Инструкция към детето Бр. точки 
на детето 

(m2)

Макс. 
бр. точ-
ки (n2)

Страница 17
Речник
Звукова кул-
тура

Същест-
вителни 
имена

Назови кой е този. (Посочете Дядо Коледа.) 4
Назови коя е тази. (Посочете майката.)
Назови кой е това. (Посочете кучето.)
Кажи думата куче на части.
Назови какво е това. (Посочете стола на Дядо Коледа.) 5
Назови какво е това. (Посочете чашата на Дядо Коледа.)
Назови какво е това. (Посочете мечето.)
Назови какво са това. (Посочете подаръците в по-малкия чувал.)
Назови какво са това. (Посочете играчките на елхата.)

Глаголи Назови какво прави майката. (Посочете майката.) 3
Назови какво прави Дядо Коледа. (Посочете Дядо Коледа.)
Назови какво правят джуджетата. (Посочете джуджетата.)

Речник
Граматически 
правилна реч
Звукова кул-
тура

Прила-
гателни 
имена

Назови какъв цвят е топката. (Посочете червената топка.) 3
Назови каква е колата. (Посочете дървената кола.)
Назови какъв е чувалът. (Посочете по-големия чувал.)

Наречия Къде се намира звездата на елхата: на върха, по средата или долу? 1
Предлози Посочи къде се намират децата, които държат гирлянда: пред или зад 

елхата? 
1

Числител-
ни имена

Колко са децата в стаята? 2
Колко са колите в работилницата?

Страница 18
Граматически 
правилна реч
Звукова кул-
тура

Изречение Продължи изречението:
Момчето … (Кажи нещо за момчето.)

2

Продължи изречението:
Момичето… (Кажи нещо за момичето.)

Свързана реч 
Възприемане 
на литературно 
произведение 
Пресъздаване 
на литературно 
произведение
Звукова кул-
тура

Текст Ще ти прочета началото на приказката, а ти разкажи какво се е случило 
после.
През една зима паднал голям сняг. Хората не можели да излизат 
навън. Едно малко момиче, като разбрало, че майка му си е легнала, 
излязло на големия сняг да си играе. Насред двора видяло една голяма 
котка, която била замръзнала, и я прибрало вкъщи. Стоплило я, зави-
ло я, нахранило я и котката се съвзела. (Необходими са минимум две 
изречения в логическа последователност).

2

Звукова кул-
тура

Фина мо-
торика

Довърши елхата. 3
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Равнище на езиковата продукция Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковата продукция: K = mn
2

2
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1

Равнище на езиковото развитие Ниско Средно Високо

Оценъчен коефициент за езиковото развитие: K = m +m
n +n

2

2

1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



ИМЕ НА ДЕТЕТО: 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 6 – 7 години
Чеклист за проследяване на напредъка на усвояването  

на българския език от детето

1. Езиково разбиране
При проучване на езиковото разбиране се използва илюстративният материал по темата „Пролет, здравей!“ 

на стр. 29, 30 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 6 – 7-годишни деца. За всеки верен отговор се поставя по 1 
точка.
Образовател-

но ядро
Езикови/

речеви 
единици

Инструкция към детето Бр. точки 
на детето

(m1)

Макс. бр. 
точки

(n1)
Страница 29

Речник
Звукова кул-
тура

Същест-
вителни 
имена

Посочи бащата. (Илюстрация № 3) 3
Посочи майката. (Илюстрация № 3)
Посочи момиченцето. (Илюстрация № 3)
Посочи дивана. (Илюстрация № 3) 6
Посочи куклата. (Илюстрация № 3) 
Посочи кубчетата. (Илюстрация № 3)
Посочи слона.
Посочи котето.
Посочи агнето.

Глаголи Посочи кой подава куклата. (Илюстрация № 3) 3
Посочи кой играе с куклата. (Илюстрация № 4)
Посочи кои бягат. (Илюстрация № 1)

Речник
Граматически 
правилна реч

Прила-
гателни 
имена

Посочи отворения прозорец. (Илюстрация № 4) 3
Посочи розовата рокля. (Илюстрация № 4)
Посочи мокрото куче. (Илюстрация № 2)

Антоними Виж отново животните. Посочи голямо и малко животно. (слон 
– коте)

2

Виж отново животните. Посочи бяло и черно животно. (агне – 
коте)

Наречия Посочи картината, на която вали силно. (Илюстрация № 1) 1
Предлози Посочи топката зад момиченцето. (Илюстрация № 3) 1
Числителни 
имена

Посочи четири кубчета. (Илюстрация № 3) 1

Страница 30
Граматически 
правилна реч

Изречение Виж картинките.
Посочи на коя картинка: Мъжът разговаря с дърводелеца.

2

Виж картинките. 
Посочи на коя картинка: Конете се надбягват. 

Свързана реч
Възприемане 
на литературно 
произведение
Пресъздаване 
на литературно 
произведение

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти избери картинка за нея:
Един баща отишъл при дърводелец и си поръчал люлка за дете-
то. Като пазарили люлката, бащата рекъл: 
– Слушай, майсторе. Колкото пари поиска за люлката, дадох 
ти. Гледай хубавичко да я изпипаш и по-скоро да я изкараш.
– У мене лоша работа няма, приятелю – отговорил дърводе-
лецът. – Но бързо няма да стане. Бързата работа – срам за 
майстора. 

1

Общ брой точки за езиковото разбиране 23

Равнище на езиковото разбиране Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковото разбиране: K = mn
1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



2. Езикова продукция
При проучване на езиковата продукция се използва илюстративният материал по темата „Пролет, здравей!“ 

на стр. 29, 30 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 6 – 7-годишни деца. За правилно произношение и логичен 
отговор се поставя 1 точка.
Образовател-

но ядро
Езикови/ 

речеви 
единици

Инструкция към детето Бр. точки 
на детето

(m2)

Макс. бр. 
точки

(n2)
Страница 29

Речник
Звукова кул-
тура

Същест-
вителни 
имена

Назови кой е този. (Посочете бащата.) 3
Назови коя е тази. (Посочете майката.)
Назови кой е това. (Посочете момиченцето.)
Назови какво е това. (Посочете дивана.) 6
Назови какво е това. (Посочете куклата.)
Назови какво са това. (Посочете кубчетата.)
Назови какво е това. (Посочете слона.)
Назови какво е това. (Посочете котето.)
Назови какво е това. (Посочете агнето.)
В названията на кои животни чуваш звука „о“? Оцвети в червено 
квадратчетата на звука „о“ в схемите.

2

В названията на кои животни чуваш звука „н“? Оцвети в синьо ква-
дратчетата на звука „н“ в схемите.

2

Глаголи Назови какво прави майката. (Илюстрация № 3) 3
Назови какво прави момичето. (Илюстрация № 4)
Назови какво правят момчето и кучето. (Илюстрация № 1)

Речник
Граматически 
правилна реч
Звукова кул-
тура

Прила-
гателни 
имена

Назови какъв е прозорецът. (Илюстрация № 4) 3
Назови каква е роклята на куклата. (Илюстрация № 4)
Назови какво е кучето. (Илюстрация № 2)

Антоними Как ще наречеш слона и котето с обратни думи? 
(Посочете картинките на слона и котето.)

2

Как ще наречеш агнето и котето с обратни думи? 
(Посочете картинките на агнето и котето.)

Наречия Как вали на първата картина: силно или слабо? 1
Предлози Къде се намира червената топка: пред или зад момиченцето? 1
Числ. имена Колко са кубчетата? 1

Страница 30
Граматически 
правилна реч
Звукова кул-
тура

Изречение Продължи изречението: Мъжът … (Кажи нещо за мъжа.) (Посочете 
първата сюжетна картина.)

2

Продължи изречението: Конете … (Кажи нещо за конете.) (Посоче-
те втората сюжетна картина.)

Свързана реч
Възприемане 
на литературно 
произведение 
Пресъздаване 
на литературно 
произведение
Звукова кул-
тура

Текст Ще ти прочета началото на приказката, а ти разкажи какво се е слу-
чило после.
Един баща отишъл при дърводелец и си поръчал люлка за детето. 
Като пазарили люлката, бащата рекъл: 
– Слушай, майсторе. Колкото пари поиска за люлката, дадох ти. 
Гледай хубавичко да я изпипаш и по-скоро да я изкараш. 
– У мене лоша работа няма, приятелю – отговорил дърводелецът. – 
Но бързо няма да стане. Бързата работа - срам за майстора. (Не-
обходими са минимум две изречения в логическа последователност).

2

Звукова кул-
тура 

Фина мото-
рика

Нарисувай същата къща в мрежата. 3
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Равнище на езиковата продукция Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковата продукция: K = mn
2

2
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1

Равнище на езиковото развитие Ниско Средно Високо

Оценъчен коефициент за езиковото развитие: K = m +m
n +n

2

2

1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



ИМЕ НА ДЕТЕТО: 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 6 – 7 години
Чеклист за изходяща оценка на степента на владеене  

на българския език от детето

1. Езиково разбиране
При проучване на езиковото разбиране се използва илюстративният материал по темата „Отново е лято“ на 

стр. 43, 44 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 6 – 7-годишни деца. За всеки верен отговор се поставя по 1 точка.
Образовател-

но ядро
Езикови/

речеви 
единици

Инструкция към детето Бр. точки 
на детето

(m1)

Макс. 
бр. точ-
ки (n1)

Страница 43
Речник
Звукова кул-
тура

Същест-
вителни 
имена

Посочи рибаря. (Илюстрация № 2) 8
Посочи кученцата. (Илюстрация № 1)
Посочи момчето. (Илюстрация № 3)
Посочи камъка. (Илюстрация № 3)
Посочи картинката на рака.
Посочи картинката на гъбата.
Посочи картинката на реката.
Посочи картинката на гълъба.
Чуй думите още веднъж. (Произнесете думите рак, гъба, река, гълъб, 
като интонирате първия звук.) 
Свържи картинките на тези думи, които започват със звука „р“.

2

Чуй думите още веднъж. (Произнесете думите рак, гъба, река, гълъб, 
като интонирате първия звук.)
Свържи картинките на тези думи, които започват със звука „г“.

2

Глаголи Посочи кой гони момчето. (Илюстрация № 3) 3
Посочи кой лови риба. (Илюстрация № 2)
Посочи кои закачват обувката. (Илюстрация № 1)

Речник
Граматически 
правилна реч

Прила-
гателни 
имена

Посочи сламената шапка. (Илюстрация № 2) 3
Посочи бялото кученце. (Илюстрация № 2)
Покажи уплашения таралеж. (Илюстрация № 4)

Антоними Посочи голямата и малката риба. (Илюстрация № 1) 2
Посочи лявата и дясната ръка на момчето. (Илюстрация № 3)

Наречия Посочи момчето, когато гледа назад. (Илюстрация № 3) 1
Предлози Посочи обувката над водата. (Илюстрация №2) 1
Числител-
ни имена

Посочи три миди. (Илюстрация № 1) 2
Посочи едно куче. (Илюстрация № 2)

Страница 44
Граматически 
правилна реч

Изречение Виж картинките. (Посочете сюжетните картини.) Посочи на коя карти-
на: Мащехата изпраща девойчето за вода.

2

Виж картинките. (Посочете сюжетните картини.) Посочи на коя карти-
на: Буболечето се радва на златните си крилца.

Свързана реч
Възприемане 
на литературно 
произведение
Пресъздаване 
на литературно 
произведение

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти избери картинка за нея:
Една жена имала две дъщери: едната била нейна, а другата – заваре-
на. Своята дъщеря тя обичала много, а заварената – не. Не искала да 
я види, все ѝ се карала. Чудела се и се маела мащехата какво зло да 
направи на заварената си дъщеря, та да се отърве от нея, и най-на-
края измислила – решила да я изпрати за вода на една много далечна 
чешма.

1

Общ брой точки за езиковото разбиране 27

Равнище на езиковото разбиране Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковото разбиране: K = mn
1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



2. Езикова продукция
При проучване на езиковата продукция се използва илюстративният материал по тематата „Отново е лято“ 

на стр. 43, 44 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 6 – 7-годишни деца. За правилно произношение и логичен 
отговор се поставя 1 точка.

Образова-
телно ядро

Езикови/ 
речеви 

единици

Инструкция към детето Бр. точки 
на детето

(m2)

Макс. 
бр. точ-
ки (n2)

Страница 43
Речник
Звукова кул-
тура

Същест-
вителни 
имена

Назови кой е този. (Посочете рибаря.) 8
Назови какво са това. (Посочете кученцата.)
Назови кой е това. (Посочете момчето.)
Назови какво е това. (Посочете камъка.)
Назови картинката, която ти показвам. (Посочете рака.)
Назови картинката, която ти показвам. (Посочете гъбата.)
Назови картинката, която ти показвам. (Посочете реката.)
Назови картинката, която ти показвам. (Посочете гълъба.)
В кои думи чуваш звука „р“? Оцвети в синьо квадратчетата на звука „р“ 
в схемите.

2

В кои думи чуваш звука „б“? Оцвети в синьо квадратчетата на звука „б“ 
в схемите.

2

Глаголи Назови какво прави петелът. (Илюстрация № 3) 3
Назови какво прави рибарят. (Илюстрация № 2)
Назови какво правят рибките. (Илюстрация № 1)

Речник
Граматически 
правилна реч
Звукова кул-
тура

Прила-
гателни 
имена

Назови каква е шапката на рибаря. (Илюстрация № 2) 3
Назови какво е на цвят седналото кученце. (Илюстрация № 2)
Назови какъв е таралежът. (Илюстрация № 4)

Антоними Как ще наречеш двете рибки с обратни думи? (Илюстрация № 1) 2
Как ще наречеш двете ръце на момчето с обратни думи? (Илюстрация № 3)

Наречия Накъде гледа момчето? (Илюстрация № 3) 1
Предлози Къде се намира обувката: над или под водата? (Илюстрация № 2) 1
Числ. имена Колко са мидите? (Посочва се илюстрация № 1) 1

Страница 44
Граматически 
правилна реч
Звукова кул-
тура

Изречение Продължи изречението: Мащехата … (Кажи нещо за мащехата.) (Посо-
чете първата сюжетна картина.)

4

Състави изречение по схемата, като използваш малката думичка „а“. Оц-
вети в синьо нейното квадратче.
Продължи изречението: Буболечето … (Кажи нещо за буболечето.) (По-
сочете втората сюжетна картина.)
Състави изречение по схемата, като използваш малката думичка „и“. Оц-
вети в синьо нейното квадратче.

Свързана реч
Възприемане 
на литератер-
но произве-
дение Пре-
създаване на 
литературно 
произведение

Текст Ще ти прочета началото на приказката, а ти разкажи какво се е случило после.
Една жена имала две дъщери: едната била нейна, а другата – заваре-
на. Своята дъщеря тя обичала много, а заварената – не. Не искала да 
я види, все ѝ се карала. Чудела се и се маела мащехата какво зло да 
направи на заварената си дъщеря, та да се отърве от нея, и най-накрая 
измислила – решила да я изпрати за вода на една много далечна чешма. 
(Необходими са минимум две изречения в логическа последователност).

2

Звукова кул-
тура

Фина мото-
рика

Довърши редовете. 8
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Равнище на езиковата продукция Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковата продукция: K = mn
2

2
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1

Равнище на езиковото развитие Ниско Средно Високо

Оценъчен коефициент за езиковото развитие: K = m +m
n +n

2

2

1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1


