
Утвърдил: 

 /Директор: М. Георгиева/ 

 

 

 

 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по Психология и логика 

за ІХ клас 

 

 

І. Форма на обучение: самостоятелна 

ІІ. Начин на провеждане на изпита: 

- писмен изпит; 

- на случаен принцип се изтеглят два въпроса от конспекта; 

ІІІ. Изпитни теми: 

Конспект по Психология и логика ІХ клас – ЗП 
 

1. Психологията като наука 
 1. Самовъзприятието  

 2. Самооценката 

 3. Аз – ефективността и самоконтролът 

 4. Саморегулацията и самоусъвършенстването 

 5. Половата идентичност и сексуалността 

 

2. Аз-ът и светът на другите 
 6. Общуването с другите 

 7. Любовта 

 8. Алтруизмът и емпатията 

 9. Бариери в общуването 

 10. Групата на връстниците и взаимоотношенията с тях 

 



3. Аз-ът и неговите проблеми 
 11. Мотивацията и личността 

 12. Емоциите 

 13. Агресивността 

 14. Стресът и душевното здраве 

 15. Психологическите зависимости 

 

4. Светът на връстниците и светът на възрастните 
 16. Психологическият „портрет” на връстника 

 17. Светът на възрастните. Семейството 

 

5. Картината на света 
 18. Сетивното познание. Възприятието. 

 19. Паметта 

 20. Мисленето и интелектът 

 

Логика 

1. Увод в логиката 
 1. Предмет на логиката 

 2. Мислене и логика 

 

2. Традиционна логика 
 3. Понятие 

 4. Видове понятия и отношения между понятия 

 5. Определение и деление 

 6. Съждение 

 7. Видове прости съждения 

 8. Сложни съждения /пропозиционална логика/ 

 9. Логически закони 

 10. Умозаключение 

 11. Силогизъм 

 

3. Нетрадиционна логика 
 12. Индукция. Индуктивни умозаключения 

 

 4. Логика на доказателството 
 13. Доказателство 

 14. Теза. Хипотеза. Аргументи  

 15. Логика на диалога 



 16. Нелогична логика 

 

ІV. Критерии за оценка: 
  

 /Отличен/ - Ученикът трябва да разбира и представя темата в 

пълнота, да покаже знания по поставения проблем, да използва 

правилно философската терминология, да анализира, да прави 

обобщения и изводи от лична позиция. 

 

 /Мн. добър/ - Пропуски в разбирането и представянето на 

темата, несъществени фактологични грешки, липса на оригиналност 

и малки пропуски в обосноваването на собствено мнение. 

 

 /Добър/ - При пропуснати по-съществени пропуски в 

разбирането на темата, фактологични грешки, пропуснати важни 

философски твърдения и аргументи за тях. 

 

 /Среден/ - Липса на самостоятелност и ориентация във 

въпроса, непознаване на основни философски идеи. 

 

 /Слаб/ - напълно незнание и неумение по предмета. 

 

 

V. Препоръчителна литература: 
  

1. „Психология” – изд. Анубис, автор Веселин Василев 

2. „Логика” – изд. Анубис, автор Веселин Василев 

 

 

 

 

 

     Изготвил:..................... 

      / С. Узунова/ 

 

 

 

 

 

 



 

Утвърдил: 

 /Директор: М. Георгиева/ 

 

 

 

 

 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по Етика и право 

за Х клас 

 

 

 

І. Форма на обучение: самостоятелна 

ІІ. Начин на провеждане на изпита: 

- писмен изпит; 

- на случаен принцип се изтеглят два въпроса от конспекта; 

ІІІ.Изпитни теми: 

 

Конспект по Етика и право 

Х клас – ЗП 

 

1.   Що е етика? 

2.  Свобода 

3.  Съвест 

4.  Достойнство 

5.  Недобронамереност 



6.  Уважение 

7.  Приятелство 

8.  Любов 

9.  Семейство 

10. Идеали и смисъл 

11. Идеята за правото 

12. Политика и право 

13. Човекът и неговите права 

14. Собственост 

15. Задължения 

16. Граждански общности 

17. Поява, същност и форми на държавата 

18. Конституция 

19. Избори 

20. Парламент 

21. Управление 

22. Съд 

23. Международен правов ред 

24. Войната и мирът 

25. Човекът – гражданин на света 

 

ІV. Критерии за оценка: 
  

 /Отличен/ - Ученикът трябва да разбира и представя темата в 

пълнота, да покаже знания по поставения проблем, да използва 

правилно философската терминология, да анализира, да прави 

обобщения и изводи от лична позиция. 

 



 /Мн. добър/ - Пропуски в разбирането и представянето на 

темата, несъществени фактологични грешки, липса на оригиналност 

и малки пропуски в обосноваването на собствено мнение. 

 

 /Добър/ - При пропуснати по-съществени пропуски в 

разбирането на темата, фактологични грешки, пропуснати важни 

философски твърдения и аргументи за тях. 

 

 /Среден/ - Липса на самостоятелност и ориентация във 

въпроса, непознаване на основни философски идеи. 

 

 /Слаб/ - напълно незнание и неумение по предмета. 

 

V. Препоръчителна литература 

 
1. „Етика и право” – изд. Анубис, автор Иван Колев 

 

 

 

      Изготвил:.................. 

       /С. Узунова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвърдил: 

 /Директор: М. Георгиева/ 

 

 

 

 

 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по  Философия 

за ХІ клас 

 

 

 

І. Форма на обучение: самостоятелна 

ІІ. Начин на провеждане на изпита: 

- писмен изпит; 

- на случаен принцип се изтеглят два въпроса от конспекта; 

ІІІ.Изпитни теми: 

 

Конспект по Философия 

ХІ клас – ЗП 
 

 

1. Що е философия? 
 

1. В началото е съмнението 

2. Що е философия? 

3. Класически методи 

4. Модерни методи 

 

2. Свят 



      

    5. Битие 

    6. Природа. Мит. Космос. Символ 

    7. Природа. Вселена и дом 

    8. Светът на културата – дейностите 

    9. Светът на културата – предметите 

   10. Бог 

 

3. Човек 
  

    11. Тялото и душата 

    12. Езикът 

    13. Екзиктенцията 

 

4. Човекът и обществото 
 

    14. Комуналният човек 

    15. Човекът индивидуалност 

 

5. Философията като мисъл и действие 
 

    16. Софистът и скептикът 

    17. Теоретикът и скептикът 

    18. Мистикът и романтикът 

    19. Прагматикът 

 

 

ІV. Критерии за оценка: 
 /Отличен/ - Ученикът трябва да разбира и представя темата в 

пълнота, да покаже знания по поставения проблем, да използва 

правилно философската терминология, да анализира, да прави 

обобщения и изводи от лична позиция. 

 

 /Мн. добър/ - Пропуски в разбирането и представянето на 

темата, несъществени фактологични грешки, липса на оригиналност 

и малки пропуски в обосноваването на собствено мнение. 

 

 /Добър/ - При пропуснати по-съществени пропуски в 

разбирането на темата, фактологични грешки, пропуснати важни 

философски твърдения и аргументи за тях. 



 

 /Среден/ - Липса на самостоятелност и ориентация във 

въпроса, непознаване на основни философски идеи. 

 

 /Слаб/ - напълно незнание и неумение по предмета. 

 

V. Препоръчителна литература 

 

1. „Философия” – изд. Анубис, автор Иван Колев 

 

 
 

     Изготвил:................... 

      /С. Узунова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвърдил: 

 /Директор: М. Георгиева/ 

 

 

 

 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по Свят и личност 

за ХІІ клас 

 

 

І. Форма на обучение: самостоятелна 

ІІ. Начин на провеждане на изпита: 

- писмен изпит; 

- на случаен принцип се изтеглят два въпроса от конспекта; 

ІІІ. Изпитни теми: 

Конспект по Свят и личност 

ХІІ клас – ЗП 

1. Глобализацията: тревоги и надежди 

2. Политически отношения в съвременния свят 

3. Култура и цивилизация в условията на глобалност 

4. Културно наследство 

5. Колективна памет и история 

6. Всекидневна култура. Стереотипи 

7. Личността в традиционните и модерни институции 

8. Възникване на модерната държава като правова държава 

9. Принципи на представителната демокрация: парламент и 

партии 

10. Възникване на идеята за правата на човека 

11. Права на човека и граждански права 

12. Граждански форми за отстояване на човешките права 



13.Нация, национална държава, национална идентичност и  

 групова идентификация 

14. Национална държава и малцинства 

15. Малцинства в България 

16. Икономически и валутен съюз 

17. Общи политики на ЕС 

18. Социална политика на ЕС 

19. Разширяване на ЕС 

20. Членство на България в ЕС 

21. Балкани и балканизация 

22. Идентичности и конфликти. Балканите  

23. Идеята за обединена Европа и регионализма 

 

ІV. Критерии за оценка: 

 
 /Отличен/ - Ученикът трябва да разбира и представя темата в 

пълнота, да покаже знания по поставения проблем, да използва 

правилно философската терминология, да анализира, да прави 

обобщения и изводи от лична позиция. 

 

 /Мн. добър/ - Пропуски в разбирането и представянето на 

темата, несъществени фактологични грешки, липса на оригиналност 

и малки пропуски в обосноваването на собствено мнение. 

 

 /Добър/ - При пропуснати по-съществени пропуски в 

разбирането на темата, фактологични грешки, пропуснати важни 

философски твърдения и аргументи за тях. 

 

 /Среден/ - Липса на самостоятелност и ориентация във 

въпроса, непознаване на основни философски идеи. 

 

 /Слаб/ - напълно незнание и неумение по предмета. 

 

V. Препоръчителна литература 
 

1. „Свят и личност” – изд. Просвета, автор Майа Грекова 

       

       Изготвил:.............. 

        /С. Узунова/ 


