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КОНСПЕКТ 
 

           по   Философия 
              за ХІ клас 
 

1. Въведение във философията.Историческо и личностно начало на философията. 
 2. Предмет на философията.Дялове и методи.Философия и наука. 
 3. Битие и небитие.Онтология.Учения за битието.Природата. 
 4. Потокът на света.Време и пространство.Диалектиката. 
 5. Категориите във философията.Метафизика. 
 6. Живот.Сънят на живота.Живата форма. 
 7. Проблемът за човека.Теории за произхода на човека. 
 8. Свободата. 
 9. Проблемът за Бога.Човекът между животното и Бога. 
10. Същността на човека.Тяло и душа. 
11. Преходност.Смисълът на човешкия живот. 
12. Езикът.Общност и език. 
13. Културата.История и цивилизация. 
14. Обществата.Общност и общество. 
15. Закони и норми.Смисли и цели.Рационалност. 
16. Рационалност.Решения и действия. 
17. Проблемът за познанието.Истина и познание.Рационалното познание. 
18. Метафизика и емпиризъм.Познанието като опит. 
19. Прагматичната реалност. 
20. Истина.Вяра и съмнение.Скепсис и критика. 
21. Наука и научно познание. 
22. Личност и идетичност.Човекът като субект. 
23. Самосъздаване, творчество,мъдрост. 
 
 

 
 

Литература: 
 

1. Учебник: Философия,ХІ клас  
     Автор: Сергей Герджиков 
     Издателство: „Екстрем”         
        



 
                                       Критерии за оценяване 

 
по  Философия, 11 клас 

 
 

№ 
 

Критерии за оценяване 
 

Показатели 
Бр. 

точки 
Общ 
бр.точ 
ки 

1 
 
 
 

Точността на отговора / за 
затворените въпроси / - затворените 
въпроси/от 1 до 25/ получават по 
една точка за верен отговор. 

-разпознаване на понятия и 
определения на понятия; 
-разпознаване на дяловете и 
школите във философията; 
-разпознаване на автори и 
произведения; 
- разпознаване на изучавани цитати; 
-разпознаване на епохи и 
характеристики на философията на 
тези епохи; 
-да се познава идейната същност на 
основните направления; 

 
1т. 
за 

всеки 
отговор 
 

 

 
25 

 

2 
 
 

Умение за работа с текст. 
-26 задача: 
 
подточка а/ 
 
подточка б/ 
 
подточка в/ 
 
подточка г/ 

-отговорите да показват 
осмисленост на текста; 
-отговорите да съответсват на 
текста/преразказани или цитирани/; 
-отговорите да са конкретни/ да не 
включват излишна информация/; 
-отговорите да са изчерпателни; 
-да се разграничава интерпретация 
на текст от перифразиране и 
цитиране; 
-обоснованост на интерпретацията; 
-философска образованост; 
-езикова култура; 

 
 
 
3 
 
4 
 
6 
 
6 

  
 
 
     19 
 

 
 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ   44 

 
Оценката се изчислява по формулата:  

ОЦЕНКА = 2 + 4.х/брой точки на ученика / : 44/максималния брой 
точки/ 

 
 

 
 

 
                                                                   
        

 
 


