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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”  

29 август 2019 г., ВАРИАНТ № 2 

Модул 1 (Време за работа: 60 минути) 

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

 

1. Кое НЕ е познавателен психичен процес? 

А) воля  

Б) усещане 

В) мислене 

Г) възприятие 

 

2. Кое ниво е в основата на пирамидата на потребностите на Маслоу? 

А) самоусъвършенстване 

Б) физиологични нужди  

В) принадлежност 

Г) сигурност 

 

3. Вътрешното основание, което е накарало Иван да започне уроци по пиано, за да 

е в една група с Теодора, се нарича: 

А) стереотип  

Б) рефлекс 

В) умение 

Г) мотив 

 

4. Доминиращият стил решава конфликтите чрез: 

А) сътрудничество  

Б) послушание 

В) налагане  

Г) избягване 

 

5. Горен и долен праг на чувствителността се измерват при: 

А) мисленето    

Б) усещането 

В) паметта 

Г) въображението 

 

6. Интроспекцията е: 

А) личностна характеристика 

Б) метод в психологията  

В) психична защита 

Г) групово влияние 

7. Ако е истинно съждението „Някои прилепи не са кръвожадни”, то кое от 

изброените съждения ще бъде НЕИСТИННО? 

А) „Нито един прилеп не е кръвожаден.“ 

Б) „Някои прилепи са кръвожадни.“ 

В) „Всички прилепи са кръвожадни.“ 

Г) „Някои кръвожадни животни са прилепи.“ 
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8. Какво е съждението: „Някои хора са русокоси”? 

А) общоутвърдително         

Б) общоотрицателно          

В) частноутвърдително         

Г) частноотрицателно  

 

9. Кое от следните понятия е с най-малък обем? 
А) превозно средство 

Б) Боинг 747 

В) самолет 

Г) хеликоптер 

 

10. Какво следва от съжденията „Метълите не обичат диско“ и „Рапърите не 

обичат диско“? 

А) Не следва нищо за отношението между метъли и рапъри. 

Б) Всички метъли са и рапъри. 

В) Някои рапъри са също метъли. 

Г) Нито един рапър не е метъл и нито един метъл не е рапър. 

 

11. Кое от изброените съждения е общо? 

А) Някои хора не са високи.                       

Б) Има почтени хора.                            

В) Няма смъртни богове.                    

Г) Някои хора са поети. 

 

12. Кое от следните твърдения нарушава закона за непротиворечието?  

А) Антоан Рокантен не е нито старец, нито младеж. 

Б) Клаус Шустер тежи 150 кг и пробягва 100 м за 10 секунди. 

В) Мръква се или се съмва. 

Г) Съмва се и не се съмва. 

 

13. Аристотел определя справедливостта като: 

А) строго регламентиране на нужните за обществото дейности 

Б) проява на добрия вкус 

В) споразумение между хората за упражняване на власт 

Г) мяра между равенство и неравенство 

 

14. Съвестта като „вътрешен съдник“ е основна за етиката на: 

А) кинизма 

Б) хедонизма 

В) християнството 

Г) утилитаризма 

15.  При кой философ доброто е неделимо от истината и красотата? 

А)  Кант 

Б) Фром 

В) Платон 

Г) Бергсон 
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16. Кой от проблемите НЕ е проблем на съвременната биоетика?   

А) донорството на човешки органи 

Б) абортът 

В) евтаназията 

Г) расизмът 

 

17. Как ще допълните твърдението „Човек е осъден...”, за да цитирате правилно 

Жан-Пол Сартър:  

А) да бъде свободен 

Б) да бъде забравен 

В) да бъде обречен 

Г) да бъде окаян  

 

18. В израза „категоричен императив“ думата „категоричен“ означава: 

А) неотстъпчив 

Б) понятиен 

В) пожелателен 

Г) безусловен 

19. Кое изискване се отнася до правата на животните? 

А) хлебарките вкъщи трябва да бъдат добре нахранени                       

Б) човек не трябва да общува с животните 

В) животните трябва да бъдат обучавани  

Г) към животните не трябва да се проявява жестокост 

 

20. Коя е „четвъртата власт”? 

А) съд 

Б) парламент 

В) президент 

Г) медии  

 

21. Кой от изброените конфликти изисква правна регулация? 

А) спорът за абсолютния дух в часа по философия 

Б) поделянето на имуществото след развода 

В) неразбирателството между съпрузите за марката на бъдещия им автомобил 

Г) свадата за лидерство в приятелската група 

 

22. В Република България съдебната власт е:  

А) подчинена на Народното събрание 

Б) независима 

В) подчинена на президента 

Г) подчинена на Министерския съвет 

 

23. Кой е основният правен закон в Република България? 

А) Конституцията 

Б) Наказателният кодекс 

В) Кодексът на труда 

Г) Законът за държавния служител 
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24. Всеобщото избирателно право в Република България НЕ се отнася за: 

А) хората с основно образование 

Б) представителите на етническите малцинства 

В) затворниците 

Г) непълнолетните 

 

25. Кой е философът на Френското просвещение, който заклеймява фанатизма и 

изтъква толерантността?  

А) Карл Маркс 

Б) Георг Хегел 

В) Готфрид Лайбниц 

Г) Франсоа Волтер  

 

26. Ако един философ е последователен привърженик на монизма, то той НЕ може 

да твърди, че: 

А) духът и материята са двете субстанции на света  

Б) единното начало на всички явления е духът  

В) идеята е в основата на всичко 

Г) всичко е материя 

 

27. На кой философ принадлежи идеята, че на човека трябва да се гледа винаги 

като цел и никога като средство? 

А) Платон 

Б) Макиавели 

В) Кант 

Г) Витгенщайн 

 

28. Дуализмът е възглед, според който: 

А) съществуват само материални субстанции  

Б) съществуват само духовни субстанции  

В) съществуват както материални, така и духовни субстанции  

Г)  материалните и духовните субстанции са тъждествени  

 

29. Иронията във философския диалог е: 

А) средство за унижение и присмех над опонента 

Б) път към допълнително осмисляне на обсъжданата тема 

В) инструмент за изтъкване на собствените качества 

Г) езиков похват за разнообразяване на речта 

 

30. Възгледът на Дж. Бъркли, че материалният предмет е сноп от усещания, се 

определя като:   

А) субективен идеализъм 

Б) диалектически материализъм 

В) обективен идеализъм  

Г) натурфилософия  
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