
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

 

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО  

ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”  

28.08.2020 г. – Вариант № 2 

МОДУЛ 1 

Време за работа – 60 минути 

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 

 

1. Когнитивната психология изследва: 

А) емоционалните процеси при човека 

Б) обединителните процеси в обществото 

В) биохимичните процеси в мозъка  

Г) познавателните процеси и способности на съзнанието 

 

2. Обяснението на психиката с термините Аз, свръх-Аз и То е характерно за: 

А) психоанализата 

Б) гещалт психологията 

В) хуманистичната психология 

Г) структуралистката психология 

 

3. Коя двойка термини е централна за теорията на Ейбрахам Маслоу? 

А) потребности и мотивация  

Б) стимул и реакция  

В) трудолюбие и упоритост 

Г) стрес и умора 

 

4. Според Ерик Ериксън отговарянето на въпросите  „Кой съм аз?” и „Какъв искам да 

стана?” е в центъра на психическото развитие на: 

А) бебетата  

Б) децата в предучилищна възраст 

В) юношите 

Г) възрастните 

 

5. Емпатията е: 

А) физическа дейност 

Б) социално умение  

В) логическа операция 

Г) вид диалог 

 

 

 



6. Кое от изброените НЕ е пример за невербално общуване?  

А) униформено облекло и къса прическа 

Б) весела физиономия 

В) табела „Добре дошли!” 

Г) променяне на интонацията 

 

7. Науката за формите и закономерностите на рационалното мислене се нарича: 

А) епистемология 

Б) гносеология 

В) логика 

Г) математика 

 

8. Кой закон НЕ е логически? 

А) закон за тъждеството  

Б) закон за двойното отрицание 

В) закон за достатъчното основание 

Г) закон за противодействието 

 

9. Какъв вид е умозаключението: „Всички видове акули са хрущялни риби. Морският 

ангел е вид акула. Следователно морският ангел е хрущялна риба.”? 

А) индуктивно 

Б) дедуктивно 

В) традуктивно 

Г) необосновано  

 

10. Кой ред от стиха на Ботев съдържа понятие с нулев обем?  

А) И самодиви в бяла премена, 

Б) чудни, прекрасни, песен поемнат, – 

В) тихо нагазят трева зелена 

Г) и при юнакът дойдат, та седнат. 

 

11. Кой от посочените термини НЕ обозначава логическа връзка? 

А) конюнкция 

Б) дизюнкция 

В) импликация 

Г) координация 

 

12. Кое правило е нарушено в силогизма: „Някои млади хора са мъже. Някои инженери 

са млади хора. Следователно някои инженери са мъже.”? 

А) Ако двете предпоставки са частни, не може да се направи заключение. 

Б) Ако едната предпоставка е частна, то заключението е частно. 

В) Ако едната предпоставка е отрицателна, то заключението е отрицателно. 

Г) Ако двете предпоставки са утвърдителни, то заключението е утвърдително. 

 

 

 



13. Етиката може да се определи като:  

А) наука за психиката 

Б) наука за познанието 

В) наука за морала   

Г) наука за традициите 

  
14. Коя редица изброява само етически категории? 

А) дух, душа, тяло  

Б) здраве, щастие, кариерно развитие  

В) добро, справедливост, достойнство  

Г) време, пространство, действие  

 

15. Според Аристотел истинско е това приятелство, което възниква заради: 

А) чувството за сигурност 

Б) радостта от съвместните удоволствия 

В) ползата един от друг 

Г) самото приятелство 

 

16. В центъра на етиката на екзистенциализма е: 

А) дългът 

Б) щастието 

В) свободата на личността 

Г) свободата на словото 

 

17. Кой от философите твърди, че едно действие има морална стойност, само ако е 

извършено от чувството за дълг? 

А) Сартр  

Б) Аристотел  

В) Джон Ст. Мил 

Г) Кант 

 

18. Най-близка до хедонизма е теорията на: 

А) аскетизма 

Б) епикурейството 

В) ригоризма 

Г) деонтологията 

19. Законите НЕ могат да бъдат: 

А) справедливи 

Б) легитимни 

В) препоръчителни 

Г) задължителни 

 

20. Позитивно право е съвкупността от всички: 

А) действащи нормативни актове 

Б) императивни норми 

В) диспозитивни норми 

Г) административни актове 



21. Посочете НЕВЯРНОТО за естествените права на човека: 

А) те са общи за цялото човечество  

Б) те са безусловни и неотменими 

В) произхождат от самата човешка природа 

Г) зависят от културата и управлението на държавата 

 

22. Право да внасят законопроекти за обсъждане в Народното събрание имат: 

А) неправителствените организации 

Б) народните представители и Министерския съвет 

В) Президентът и министрите 

Г) всички пълнолетни граждани 

 

23. Равенството и свободата в едно демократично общество НЕ могат да се проявяват 

като: 

А) равенство пред закона 

Б) равен достъп до властта 

В) законово утвърдени права 

Г) политически репресии  

 

24. Европейският съюз е създаден като: 

А) политически и икономически съюз между европейски държави 

Б) културна организация на европейските държави 

В) общество на народите 

Г) гражданско общество 

 

25. Философията може да се определи като: 

А) цялостно разбиране на света и мястото на човека в него 

Б) количествено описание на природните явления  

В) научно изследване на живота и живите организми 

Г) сбор от мнения на мъдри хора 

 

26. Основен въпрос на гносеологията е: 

А) Какво е битие? 

Б) Познаваем ли е светът? 

В) Какво е човекът? 

Г) Съществува ли Бог? 

 

27. „Критика на чистия разум” е философски труд на: 

А) Декарт 

Б) Демокрит 

В) Кант  

Г) Киркегор 

 

 

 



28. Според Декарт, способност да разграничи истинното от неистинното притежава 

единствено: 

А) разумът  

Б) сетивността 

В) чувствата 

Г) вярата 

 

29. Кой от посочените философи анализира феномена „масов човек”?  

А) Рене Декарт 

Б) Имануел Кант 

В) Хайдегер  

Г) Аристотел 

 

30. Кое философско направление концентрира вниманието си върху неповторимостта 

на отделния човек и неговата свобода?  

А) рационализъм  

Б) екзистенциализъм 

В) скептицизъм  

Г) материализъм 
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