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КОНСПЕКТ 
 

                 по   Философия ЗИП 
                за ХІІ клас 

 
1. Психологията-наука и практика. 
2. Процесът на опознаване на себе си. 
3. Светът на връстниците. 
4. Светът на възрастните. 
5. Личностни различия и общуване.  
6. Зависимостите. 
7. Познанието и ученето. 
8. Рационалност и мислене. 
9. Логика и форми на мисленето. 
10. Въпроси и отговори.Теза и аргументи. 
11. Истина и аргументация. 
12. Комуникация и толерантност. 
13. Морал и етика. 
14. Историческо и културно многообразие на морала. 
15. Етика на желанието. 
16. Етически феномени,регулиращи междуличностните отношения. 
17. Моралната свобода. 
18. Що е право? 
19. Човешки права и гражданско общество. 
20. Държавата. 
21. Международен правов ред. 
22. Философия и човек. 
23. Светът каго преходност и вечност. 
24. Философското изследване. 
25. Човек и общество. 
26. Рационалност. 
27. Аз и философията. 
 

 
Литература:  
 1. Психология и логика ,ІХ кл.,изд. „Педагог 6”,Галя Герчева-Несторова и др. 
 2.  Етика и право,Х кл.,изд. „Екстрем”,Сергей Герджиков 
 3.  Философия,ХІ кл., изд. „Екстрем”,Сергей Герджиков 
 

     
      



                                      Критерии за оценяване 
 

     по  Философия ЗИП, ХІІ клас 
 

 
№ 

 
Критерии за оценяване 

 
Показатели 

Бр. 
точки 

Общ 
бр.точ 
ки 

1 
 
 
 

Точността на отговора / за 
затворените въпроси / - затворените 
въпроси/от 1 до 30/ получават по 
една точка за верен отговор. 

-разпознаване на понятия и 
определения на понятия; 
-разпознаване на дяловете и 
школите във философиятаи 
психологията; 
-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; -познаване 
на основните характе-ристики на 
психичните явления; 
-познаване на основните мисловни 
форми и техните характеристики; 
-прилагане на теоретичните знания 
към конкретни задачи; 
 -познаване на основните характе-
ристики на психичните явления; 
-познаване на основните мисловни 
форми и техните характеристики; 
-прилагане на теоретичните знания 
към конкретни задачи; 

 
1т. 
за 

всеки 
отговор 
 

 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 осмисле-
ност 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 
 

3 
 
 

Умение за работа с текст. 
 
 
31 задача - 3 точки; 
 
32 задача - 4 точки; 
 

-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; 

 
 
 
3 
 
4 

  
 
 
     19 
 



33 задача - 6 точки; 
 
34 задача - 6 точки; 

-да се разграничава интерпретация 
на текст от перифразиране и 
цитиране; 
-обоснованост на интерпретацията; 
-философска образованост; 
-езикова култура; 

 
6 
 
6 

 
 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ   65 

 
Оценката се изчислява по формулата:  

ОЦЕНКА = 2 + 4.х/брой точки на ученика / : 65 /максималния брой 
точки/ 

 
 

 
 

 
 
                          

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 


