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Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори! 

 

31. В свитъка за свободни отговори напишете двете етически понятия, за които се 

говори във фрагмента: 

„Няма добро само по себе си, доброто не съществува, то е нещо, което трябва да се направи и 

точно това наричаме добродетел.” (Андре Конт-Спонвил) 

 

32. В свитъка за свободни отговори свържете името на философа с направлението, на 

което той е представител: 

1. Сартр, 2. Декарт, 3. Джон Лок, 4. Ницше 

А) рационализъм 

Б) емпиризъм 

В) философия на живота 

Г) екзистенциализъм 

 

33. В свитъка със свободните отговори посочете с „да“ или „не“ кои твърдения са верни 

и кои - не: 

А) Министерският съвет е орган на изпълнителната власт в България.  

Б) Основна функция на парламента е обсъждането и приемането на закони. 

В) Гражданското право може да се отменя от отделни лица. 

Г) Главният прокурор има право да променя наказателното право. 

 

34. Прочетете внимателно текста, в който един от събеседниците на Сократ - Менон, 

заявява:  
„Аз, Сократе, до срещата си с тебе се лъгах, ти така правиш, че и сам се объркваш, но и 

хората също. И сега, ти така ме очарова и обърка, че в главата ми е пълна каша… Досега 

съм говорил хиляди пъти за добродетелта на всякакви хора и то доста умело, струва ми се, 

а сега дори не мога да кажа какво точно е тя.” 

 

В свитъка със свободните отговори посочете кои от следните твърдения, засягащи 

откъса, са верни и кои - НЕ: 

А) Откъсът разкрива цялостно и в детайли метода на Сократ за постигане на истината.  

Б) Откъсът разкрива всезнанието на Сократ. 

В) Откъсът разкрива метода на Сократ за изясняване на понятията в диалога. 

 

 

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

 

„Никога не живеем в настоящето. Предвкусваме бъдещето и се мъчим да го ускорим, сякаш 

премного се бави; или призоваваме миналото и се опитваме да го задържим, сякаш отлита твърде 



бързо: толкова сме неразумни, че все блуждаем във времена, които не ни принадлежат, 

пренебрегвайки единственото, което ни е дадено; същевременно толкова сме лекомислени, че 

мечтаем за несъществуващото, изпускайки реалното.  

Защото настоящето обикновено ни наранява. Затваряме очи за него, защото ни опечалява; а 

когато ни е приятно, съжаляваме, че ни се изплъзва. Опитваме се да го задържим чрез бъдещето и 

мислим как да организираме начинания, които не са в наша власт, във време, до което не сме 

сигурни, че ще доживеем. 

Ако всеки анализира мислите си, ще види, че всичките са свързани с миналото или 

бъдещето. Почти никога не мислим за сегашното; а и дори да се замисляме, правим го само с оглед 

на бъдещето. Настоящето никога не е наша цел: миналото и настоящето са за нас средства, 

единствено бъдещето – наша цел. Затова никога не живеем, а се надяваме да живеем; и тъй като все 

кроим планове как да бъдем щастливи, неизбежно никога не сме щастливи.” 

Блез Паскал 

 

 

35. Коя е основната тема в текста на Блез Паскал? 

 

36. Определете дали следните твърдения са верни според текста. Срещу номера на 

всяко твърдение отбележете с „да“ или „не“ истинността им. 

1. Настоящето най-често ни наранява и опечалява.  

2. Ако настоящето ни е приятно, съжаляваме, че ни се изплъзва.  

3. Опитваме се да задържим настоящето, като планираме бъдещи начинания.  

4. Никога не се стремим да организираме начинания, които не са в наша власт.  

 

37. В какво се състоят човешката неразумност и лекомислие според Паскал? 

 

38. Защо никога не сме щастливи, според Паскал?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


