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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

 

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО  

ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ“  

03.06.2020 г. – Вариант № 2 

МОДУЛ 1 

Време за работа – 60 минути 

 

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

 

1. Пирамидата на А. Маслоу описва: 

А) потребностите 

Б) зависимостите 

В) емоциите 

Г) желанията 

 

2. Принципно интровертът и екстровертът се различават по: 

А) нивото на тяхната интелигентност 

Б) насочеността на психичния им живот 

В) социалния им статус 

Г) техните музикални предпочитания 

 

3. Съпреживяването на чуждите емоции се нарича: 

А) симпатия 

Б) пренос 

В) регрес 

Г) емпатия 

 

4. Несъзнаваното НЕ е предмет на изследване от: 

А) психоаналитичните теории 

Б) съвременната психология 

В) бихевиоризма 

Г) З. Фройд 

 

5. Кое от изброените е важна част от психоанализата? 

А) тълкуване на сънища 

Б) попълване на тестове за интелигентност 

В) цифрова диагностика 

Г) хомеопатично интервю 

 

6. Наркотичната зависимост се проявява най-пълно като: 

А) физиологична зависимост; 

Б) психологическа зависимост; 

В) социална зависимост; 

Г) комплекс от физиологична, психологическа и социална зависимост. 
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7. Силогизмът е извод, основан на: 

А) интуиция 

Б) индукция 

В) дедукция 

Г) аперцепция 

 

8. Кое от изброените твърдения е конюнкция? 

А) Петър е човек, следователно е смъртен. 

Б) Петър е българин и е философ. 

В) Петър не е безсмъртен. 

Г) Петър е или човек, или безсмъртен. 

 

9. Кое от изброените съждения е общо? 

А) Няма смъртни богове. 

Б) Има почтени хора. 

В) Някои хора са поети. 

Г) Някои хора не са високи. 

 

10. Според закона за изключеното трето: 

А) всяко съждение може да е само или вярно, или невярно 

Б) истината е относителна 

В) няма други науки за мисленето освен две – логиката и психологията 

Г) за всяко съждение могат да се посочат само две причини 

 

11. По обем понятията грип и птичи грип са: 

А) тъждествени 

Б) подчинени 

В) кръстни 

Г) противни 

 

12. Умозаключението е: 

А) мъдрост 

Б) предположение 

В) извод 

Г) фактическа истина 

 

13. Релативизмът в етиката е характерен за: 

А) софистите 

Б) Сократ 

В) християнството 

Г) Кант 

 

14. Според стоиците човекът e: 

А) роден свободен, но навсякъде е в окови 

Б) Божие творение 

В) еволюирала маймуна 

Г) подчинен на съдбата 
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15. Според Кант категоричният императив е: 

А) въпрос на конвенция 

Б) всеобщ морален закон 

В) въпрос на чувства 

Г) божествена заповед 

 

16. Според Аристотел добродетелите са: 

А) хора, които правят добро  

Б) теоретични постижения 

В) добри намерения 

Г) средина между две крайности  

 

17. Основен принцип на щастието според хедонизма е: 

А) удоволствието 

Б) традицията 

В) религията 

Г) дългът 

 

18. Добродетел и знание са едно и също нещо според: 

А) Сократ 

Б) Сартр 

В) Хайдегер 

Г) Питагор 

 

19. Не може да има справедливост без:  

А) уважение 

Б) търпимост 

В) равнопоставеност 

Г) любов 

 

20. Моралната сила на законите се изразява в тяхната: 

А) легитимност 

Б) легалност 

В) формалност 

Г) истинност 

 

21. Кое от изброените права е политическо? 

А) право на живот 

Б) право на глас 

В) право на труд 

Г) право на образование 

 

22. Кое от изброените НЕ е предмет на правото? 

А) договорите 

Б) престъпленията 

В) наказанията 

Г) добродетелите 
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23. Договорът от Маастрихт от 1992 г. се свързва: 

А) със създаването на Европейския съюз 

Б) с присъединяването на България към Европейския съюз 

В) с официалното прекратяване на Студената война 

Г) с обединението на Германия 

 

24. В правото хората се разглеждат като: 

А) лица 

Б) личности 

В) индивиди 

Г) виновни до доказване на противното 

 

25. Светът е единство на материя и форма според:  

А) Питагор 

Б) Аристотел 

В) Платон 

Г) Сократ 

 

26. Твърдението, че човекът е абсурдно същество, може да се срещне във 

философията на:  

А) платонизма  

Б) хедонизма 

В) екзистенциализма 

Г) християнството 

 

27. Познанието в епохата на Просвещението се основава на: 

А) разума и сетивността  

Б) авторитета и църквата 

В) вярата и съвестта 

Г) митовете и легендите 

 

28. Диалектическият метод е в основата на философията на: 

А) Кант 

Б) Августин 

В) Аристотел 

Г) Хегел 

 

29. „Всичко е съмнително“ е твърдение, характерно за: 

А) романтизма 

Б) хегелианството 

В) скептицизма 

Г) фундаменталната онтология 

 

30. Научният метод е основна тема във философията на: 

А) Античността 

Б) Новото време 

В) Средновековието 

Г) Ренесанса 
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