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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

 

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО  

ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”  

21.05.2021 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. Коя от школите в психологията приема, че елементите на човешката психика са 

Аз, То и Свръх Аз? 

 

32. Образувайте сложно съждение от следните прости такива: „Обичам 

изкуството“, „Не харесвам кича“, като използвате логическите съюзи: 
 

1. импликация  

2. конюнкция 
 

33. В свитъка за свободни отговори запишете само четирите метода на 

философията, като изберете от изброените: идеология, диалектика, диетология, 

физиология, диалог, феноменология, футурология, синергетика, херменевтика 

 

34. В свитъка за свободни отговори запишете коя от изброените думи би допълнила 

изречението: психично здраве, аз-образ, зависимост, афект, воля, стрес. Напишете 

целите изречения или към всяка от трите точки – съответната дума. 

 

1 .  ............................е краткотрайна и бурна емоция, която завладява напълно човека. 

2.  Относително постоянната представа, която човекът има за себе си се нарича............. 

3.  ..........................е емоционално състояние, предизвикано от неочаквано или 

прекомерно напрежение. 

 

 

                                                                                                

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (от 35. до 38. включително) 

 

В противоположност на всяко друго живо същество човешкото отношение към 

света се характеризира с освободеност от обкръжаващия свят. Тази освободеност 

включва в себе си езиковата устроеност на света; свободата от обкръжаващия свят и 

езиковото му построяване си съпринадлежат. Да се издигнем над натрапващото ни се в 

света съществуващо, означава да имаме език и свят. 

Животните могат да напуснат обкръжаващата ги среда и да пребродят цялата 

земя, без да преодолеят обвързаността си със собствения си заобикалящ свят. Напротив, 

за човека издигането над обкръжаващия ни свят е издигане към света и не означава 

напускане на средата, а едно друго положение спрямо нея – свободно, дистанцирано 

отношение, чието осъществяване е винаги езиково. 

Като овладяват чужди езици, хората не променят своето отношение към света, 

както, да речем, земноводните, които се държат по съответен начин в съответната среда. 
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Напротив, удържайки собственото си отношение към света, хората разширяват 

хоризонта си и се обогатяват чрез един чужд езиков свят. Имащият език „притежава“ 

света. 

Ханс-Георг Гадамер „Истина и метод“ 
 

35. С какво се характеризира човешкото отношение към света? 

 

36. Какво означава за човека да се издигне над съществуващото в света? 

 

37. С ДА и НЕ в свитъка за свободни отговори отбележете дали е истинно 

твърдението според текста на Гадамер. 

А. Животните не могат да преодолеят обвързаността си със собствения си заобикалящ 

свят. 

Б. Човекът се издига над обкръжаващия го свят чрез езика. 

В. Изучаването на чужди езици променя отношението на хората към света, но не 

разширява техния хоризонт. 

 

38. Отговорете според текста на следните въпроси: 

А. Каква е основната разлика между човека и животното? 

Б. На какво отношение се основава издигането на човека над обкръжаващия го свят и как 

то се осъществява? 

В. Какво се променя в човека с овладяването на чужд език? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


