
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ  

„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"  

гр. Варна, ул. „Найден Геров" № 1 тел: 052/64 26 71; 052/64 26 67;  

e-mail: pgt_varna@abv.bg 

 

УТВЪРЖДАВАМ: .............................. 

                                                        Гергана Япаджиева  

                                       Директор 

 

 

КОНСПЕКТ 
За провеждане на поправителен, приравнителен и изпит за промяна на годишна 

оценка, съгласно чл.26, чл.27 и чл.28 от НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003г. за системата 

за оценяване (Загл. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.), издадена от 

министъра на образованието и науката 

 

по  

Философия - /ЗИП/  за XI клас 

/ за всички специалности /  

 

I. Форма на обучение: дневна 

 

II. Начин на провеждане на изпита:  

1. Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се определя 

със заповед на директора. 

2. Изпитът по философия се провежда писмено. 

3. Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа. 

III. Изпитни теми: 

1. Въведение във философията.Историческо и личностно начало на 

философията. 

2. Същност на философията.Философско и научно обяснение. 

3. Проблемът за битието. 

4. Потокът на света.Диалектиката на Хераклит и Хегел. 

5. Категории и метафизика. Категориите на Аристотел, Кант и Хегел. 

6. Сънят на живота. Философия на Изтока. 

7. Биологична функция и смисъл. Биоетика. 

8. Човекът- мярка на нещата. 

9. Свобода и несвобода.  

10. Философия и Бог. 

11. Проблемът тяло- душа.  

12. Преходност. Етични възгледи за смисъла на човешкия живот. 

13. Общност и език. 

14. Културата като израз на духа.Културната идентичност. 

15. Социалното битие. Смисъл на историята. 

16. Рационалност. Научното изследване. 

17. Познанието като опит. Емпиризъм. 

18. Познанието като разум.Що е истина? 

19. Диалогът за познанието. Скептицизъм. Прагматизъм. 

18. Науката и нейните форми. Методология на науката. 

20. Аз и другите. Културната идентичност. 

21. Човекът като субект. 

22. Самосъздаване на Аза. 

23. Творецът и мъдростта. 
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    IV. Критерии за оценяване. 

Оценката е: 

 Обективна и ясна за ученика; 

 Комплексна; 

 Има стимулираща функция; 

 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности; 

 

№ 

 

Критерии за оценяване 

 

Показатели 

Бр. 

точки 

Общ 

бр.точ 

ки 

1 

 

 

 

Точността на отговора / за 

затворените въпроси / - 

затворените въпроси/от 1 до 24/ 

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 

 

 

 

24 

 

2 

 

 

Задачите със свободен отговор 

да са изпълнени изчерпателно, 

точно и ясно: 

 

-25 задача -2 точки; 

 

-26 задача – 4 точки; 

 

-27 задача – 4 точки; 

 

-28 задача – 6 точки; 

-отговорите да показват осмисленост на 

текстовете и езикова култура; 

-отговорите да са конкретни/ да не 

включват излишна информация/; 

-отговорите да са изчерпателни; 

-философска образованост; 

- умение да се дефинират понятия и да се 

свързват понятията с определенията за 

тях; 

-способност за формулиране на теза и 

аргументация; 

 

 

 

2 

 

4 

 

4 

 

6 

  

 

 

     16 

 

 

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ   40 

 

     При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се  

приравнява към шестобалната система както следва: 

1.  от 35  до 40  точки – Отличен 6,00; 

2.  от 25  до 34  точки – Много добър 5,00; 

3.  от 15  до 24  точки – Добър 4,00; 

4.  от 10 до 14  точки – Среден 3,00; 

5.  до 9  точки – Слаб 2,00. 

V. Оформяне на оценка. 

 Оценката от изпитът се формира като средноаритметична от оценките на 

членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица. 

VI. Препоръчителна литература: 

 1.  Философия, ХІ кл., изд. „Екстрем”, Сергей Герджиков 

 2.  Философия, профилирана подготовка, изд. „Екстрем”, Сергей Герджиков 

 

 

 Съставил: П.Динева       

 


