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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

 
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО  

ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”  

04.06.2020 г. – Вариант № 1 

МОДУЛ 1 

Време за работа – 60 минути 
 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 
 
 
1. Бихейвиоризмът е цялостна концепция в психологията, която разчита на: 
А) наблюдение върху поведението на хората 
Б) анализ на човешкия геном 
В) описание на когнитивните структури при хората 
Г) разказ за историческия контекст 
 
2. Кое от следните НЕ е защитен механизъм на Аз-а за намаляване на 
тревожността? 
А) отричане на реалността 
Б) сублимация 
В) регресия 
Г) гещалтпсихология 
 
3. Какво е афект? 
А) самоосъзнаване чрез медитация 
Б) следствието от дадено действие 
В) краткотрайна и бурна емоция, която завладява напълно човека 
Г) психическа и физическа потребност за контрол над другите 
 
4. Кои от изброените понятия НЕ са основни за хуманистичната психология? 
А) свобода, смисъл, творчество 
Б) стимул, реакция, награда 
В) приемане, избор, талант 
Г) грижа, емпатия, любов 
 
5. Колберг свързва моралното развитие на личността преди всичко с промяна в: 

А) мотивацията на постъпките 
Б) степента на познание на правните норми   
В) социалния статус 
Г) степента на образование 
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6. Кой от следните процеси НЕ е характерен за паметта? 
А) запомняне 
Б) съхраняване 
В) възпроизвеждане 
Г) отвеждане 
 
7. Кое от изброените понятия има най-голям обем? 
А) земя 
Б) атом 
В) река 
Г) вода 
 
8. В коя от изброените двойки понятията са в отношение на подчиненост? 
А) болест и поликлиника 
Б) самолет и вертолет 
В) бързо и бавно 
Г) плодове и ябълки 
 
9. Какво е съждението „Някои птици не могат да летят.”? 
А) общоутвърдително  
Б) общоотрицателно 
В) частноутвърдително 
Г) частноотрицателно 
 
10. Кои от следните двойки съждения се намират в отношение на 
противоречивост? 
А) „Някои планети са газови гиганти.” – „Някои планети не са газови гиганти.” 
Б) „Някои птици са бързи.” – „Някои бозайници са високи.” 
В) „Всички се засмяха.” – „Някои се засмяха.” 
Г) „Всички села имат реки.” – „Някои села нямат реки.”  
 
11. В кое от посочените съждения има изключваща дизюнкция? 
А) „Напротив, ако вече си решил, то трябва да ми кажеш!“ 
Б) „Тя излезе на терасата и погледна нагоре.“ 
В) „Или ще ходиш на концерт, или ще дойдеш с нас!“ 
Г) „Съжалявам, трябва да избереш самостоятелно.“ 
 
12. Какво е следствието от закона за изключеното трето? 
А) При противоречащи си твърдения едното е истинно, а другото е задължително 
неистинно и се изключва възможността за трето истинно твърдение. 
Б) При противоречащи си твърдения едното е истинно, а другото понякога е неистинно 
и се изключва възможността за трето истинно твърдение. 
В) При противоречащи си твърдения и двете са неистинни и има възможност за трето 
истинно твърдение. 
Г) При противоречащи си твърдения всичко в света е неистинно. 
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13. Кое от следните понятия е централно за етиката? 
А) сетивност 
Б) етимология 
В) историчност 
Г) свободна воля 
 
14. Посочете вярното твърдение: 
А) Категорическият императив допуска изключения.
Б) Категорическият императив не допуска изключения. 
В) Преценката за това дали нещо е изключение от императива, се решава от съда.
Г) Преценката за това дали нещо е изключение от императива, се решава от парламента. 
 
15. Ригоризмът е обвързан същностно с понятието за: 
А) дълг 
Б) отмъщение 
В) ригидност 
Г) бихейвиоризъм 
 
16. Автономия на волята означава, че: 
А) тя действа автоматично 
Б) тя действа независимо 
В) тя действа инстинктивно 
Г) тя е възпрепятствана да действа 
 
17. Концепцията за свободата като понасяне се отнася за: 
А) утилитаризма 
Б) хедонизма 
В) волунтаризма 
Г) стоицизма 
 
18. Коя философска школа смята, че щастието и блаженството са висша цел на 
човешкия живот? 
А) скептицизъм 
Б) стоицизъм 
В) евдемонизъм 
Г) херменевтика 
 
19. Правото е: 
А) система от идеи за справедливост и доброта 
Б) система от задължения, които държавата налага, за да контролира ексцесиите 
В) система от норми, създадени от държавата, които регулират обществените 
отношения 
Г) система от норми, които дават възможност на обществото да заобикаля законите 
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20. В Република България парламентът НЯМА право: 
А) да избира министър-председател 
Б) да се саморазпуска 
В) да променя конституцията 
Г) да избира президента 
 
21. Изпълнителната власт в Република България се осъществява от: 
А) Висшия съдебен съвет 
Б) Парламента 
В) Министерския съвет 
Г) Конституционния съд 
 
22. По конституция България е: 
А) република с парламентарно управление 
Б) народно-демократична република 
В) република с пряка демокрация 
Г) парламентарна монархия 
 
23. Кое твърдение за човешките права НЕ е вярно? 
А) Правата на човека са универсални. 
Б) Правата на човека са неотменими. 
В) Правата на човека са взаимосвързани. 
Г) Правата на човека са зависими от социалния статус. 
 
24. Коя държава НЕ е член на Европейския съюз? 
А) Швейцария 
Б) България 
В) Кипър 
Г) Гърция 
 
25. Философията на Новото време се заражда: 
А) през XXI век 
Б) през ХVII век 
В) през Античността 
Г) през Средновековието 
 
26. Какво означава понятието „рефлексия на Аз-а“ във философията? 
А) Човекът (Аз-ът) има много бързи рефлекси. 
Б) Аз-ът се самоотнася и самопознава. 
В) Човекът (Аз-ът) вижда отражението си в огледало. 
Г) Аз-ът се слива с природата. 
 
27. Учението за битието се нарича: 
А) майевтика 
Б) онтология 
В) гносеология 
Г) аксиология 
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28. В основната на понятието „емпиризъм“ стои идеята за: 
А) опитно познание 
Б) свръхопитно познание 
В) онтология на божествеността 
Г) невъзможността за познание 
 
29. Кое от изброените понятия НЕ е предмет на специален философски анализ? 
А) способността за разбиране 
Б) понятието за човешко право 
В) етическите казуси около генното инженерство 
Г) визуализацията на статистически данни 
 
30. Кой от следните термини НЕ е наличен в Средновековната философия? 
А) благодат 
Б) справедливост 
В) еволюция 
Г) съвест 
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