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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

 

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО  

ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”  

27.05.2021 г. – Вариант № 2 

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 напишете имената на трима философи от 

Античността. Срещу всеки един от тях запишете по едно понятие, с което го 

свързвате. 

                                                                                                                                                

32. В свитъка за свободни отговори дефинирайте етическата категория 

„толерантност“, като включите понятията „търпимост“, „равенство“ и „свобода“. 

 

33. Съставете конюнкция от простите съждения „Времето е слънчево.“ и „Навън е 

топло.“ След това напишете кога тя ще бъде истинна. 

 

34. В свитъка за свободни отговори напишете коя от следните оргнизации: НАТО, 

ООН, ЮНЕСКО и Български Червен кръст отговаря на съответното определение. 
А) Хуманитарна организация в Република България. 

Б) Организация за международно сътрудничество в областта на образованието, науката и 

културата. 

В) Международна орагнизация, гарантираща сигурността на членките на съюза, 

използвайки политически и военни средства. 

Г) Международна организация, целяща поддържането на световния мир и насърчаването 

на мирното сътрудничество между държавите. 

                                                                                                   

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

 

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

 

„Върховното благо, по-горно от което няма, е Бог; а със самото това то е 

непроменливо, и значи наистина е вечно и наистина безсмъртно благо. Всички останали 

блага са единствено от него, ала не и из него. Защото което е из него, е същото като него, 

а сътвореното от него не е същото като него. Следователно, щом едничък Бог е 

непроменлив, всичко, което е сътворил той – понеже го е сътворил от нищо - е 

променливо. Наистина той е така всемогъщ, че от нищото, сиреч от онова, дето никак не 

съществува, е сътворил благата – големите и малките, небесните и земните, духовните и 

телесните. А пък понеже е и справедлив, не изравнил сътвореното от нищо с онова, дето 

е родил из себе си. Та тъй като всички блага – били те големи или малки (според 

степенуването на нещата) – не могат да съществуват по друг начин освен чрез Бога, а, от 

друга страна, всяка природа като такава е нещо добро, то никоя природа не може да 

съществува по друг начин освен благодарение на върховния и истинен Бог – понеже 

всички блага, които не са самото висше благо, ала са близки нему, пък и даже 

последните блага, най-отдалечените от него, съществуват единствено благодарение на 
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висшето благо. Така че всеки дух, дори променливият, както и всяко тяло, са от Бога. А 

това е цялата сътворена природа: защото всяка природа е или дух, или тяло. 

Непроменливият дух е Бог; променливият дух е сътворената природа, ала по-добра от 

тялото; а пък тялото не е дух, макар и в някакъв смисъл „дух“ да се назовава вятърът, 

понеже, ако и да го не виждаме, все пак усещаме осезателно силата му.“ 

Августин, „За природата на доброто“ 

 

 

35. Кое е върховното благо според текста и как го описва Августин?                                 

 

36. От какво Бог е сътворил света според Августин? 

 

37. Отговорете дали следните твърдения са верни според текста. В свитъка за 

свободни отговори отбележете срещу номера на всяко твърдение с „да“ или „не“, в 

зависимост от тяхната истинност: 

1. Сътвореното от Бог е същото като него. 

2. Бог е сътворил духовните и телесните блага от онова, което никак не съществува. 

3. Променливият дух е сътворената природа, но тя не е по-добра от тялото. 

 

38. Кои две блага са създадени от върховното благо според Августин и как са 

подредени йерархично в природата? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


