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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

 

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО  

ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”  

 

23 май 2019 г., Вариант 1 

 

МОДУЛ 2 

Време за работа – 60 минути 

 

Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори! 

 

31. В свитъка за свободни отговори изберете две от изброените понятия, които 

можем да отнесем към възгледите на Мартин Хайдегер:    
tabula rasa, Свръх Аз, екзистенция, Едипов комплекс, Das Man, категоричен императив 

                                                                                                                                                

32. В свитъка за свободни отговори отбележете с ДА или НЕ кои твърдения са 

верни и кои – НЕ по отношение на обемите на понятията молив и средство за 

писане: 

1. Обемите на двете понятия са в отношение на подчиненост. 

2. Това са тъждествени понятия. 

3. Отношенията между обемите на понятията са род – вид. 

4. Обемите на понятията нямат общо помежду си. 

 

33. В свитъка за свободни отговори отбележете с ДА или НЕ кои твърдения са 

верни и кои НЕ: 

1. Самооценката е отношение между успех и претенции. 

2. Холерик е вид темперамент. 

3. Когнитивният психолог основно изучава моралния свят на човека. 

4. Интровертът е открит и общителен човек. 

 

34. Прочетете внимателно текста, който е част от Хартата за правата на човека, 

приета от ООН. 

     „... признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, 

на техните равни и неотменими права представлява основа на свободата, 

справедливостта и мира в света.“ 

В свитъка със свободните отговори посочете кои от следните твърдения, засягащи 

откъса, са верни и кои - НЕ: 

1. Всички хора са равни независимо от своя пол, цвят на кожата, произход, 

националност. 

2. Признаване на равните права между хората е в основата на справедливостта. 

3. Хората притежават абсолютна свобода.  
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Прочетете текста и изпълнете задачите към него (от 35. до 38. включително) 

 

       „Предмет на философията е всяко тяло, създаването на което можем да схванем с 

мисълта и в известно отношение да сравним с други тела...Тази мисъл се извежда от 

самото определение на философията, чиято задача е да познае свойствата на телата от 

тяхното възникване или тяхното възникване от свойствата. Следователно там, където 

няма нито възникване, нито свойства, философията няма работа... 

     Философията се разделя на две главни части. На този, който издирва произхода и 

свойствата на телата, се представят два съвършенно различни помежду си вида тела; 

единият вид обхваща нещата, които, създадени от самата природа, се наричат 

естествени; другият вид неща като установени от човешката воля чрез споразумения и 

договори се нарича държава. Оттук двете части на философията - философия на 

природата и философия на държавата. Понеже, за да се познаят свойствата на 

държавата, необходимо е първо да се познаят склонностите, афектите и нравите на 

хората; обикновено разделят философията на държавата пак на два отдела, от които 

първият, който разглежда склонностите и нравите, се нарича етика, а другият, който 

изследва гражданските задължения – политика, или просто философия на държавата.“ 

 

 

 Томас Хобс, Основи на философията 

 

35.  Какво е необходимо първо да се разбере, за да се познаят свойствата на 

държавата според автора?  

 

36. Определете дали следните твърдения, засягащи текста, са верни. Срещу 

номера на всяко твърдение отбележете с „да“ или „не“ тяхната истинност. 

1. Задача на философията е да познае свойствата на телата. 

      2.  Философията се дели на философия на духа и на философия на държавата. 

3.  Предмет на философията са само небесните тела. 

4.  Предмет на философията са телата, които можем да мислим. 
 

37. Кои са разделите на философия на държавата и какво изследва всяка от 

тях според Хобс? 

 

38.  Кои са главните части на философията според автора и какво разглежда 

всяка от тях?  

 

 


