
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПИТЕН ТЕСТ  
ПО ЕТИКА – КСК 2020 

 

Общи положения 

1.1. Преглеждането и оценяването на изпитните работи по етика се извършва в съответствие с 
Правилника за прием на студенти в МУ-Пловдив за учебната 2020/2021г. 

1.2. Основа за преглеждането и оценяването на изпитните работи е Програмата по етика за 
кандидатстудентския изпит за учебната 2020/2021г. и методичните указания към нея. 

1.3. За допуснати грешки, неточности и пропуски се отнемат точки при оценяването в 
съответствие с посочените критерии за всяка задача. 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

1. Оценка ОТЛИЧЕН (6) се поставя на писмена работа, в която тестът е представен вярно, 
задълбочено и цялостно. Отлично ниво на езикова култура, стил,  грамотност, анализ и 
синтез на информация. Аргументиран отговор на етическият въпрос/казус, с висока степен 
на самостоятелност се тълкува проблема, демонстрира се лично мнение. Представена е 
аргументирана мотивация за избор на професия. 
 

2. Оценка МНОГО ДОБЪР (5) се поставя на писмена работа, в която са показани 
задълбочени етически знания, но има несъществени пропуски и неточности. Много добро 
ниво на езикова култура, стил,  грамотност, но допуснати незначителни грешки. 
Анализирана е добре етическата проблематика, проявена е самостоятелност при тълкуване 
на етическия въпрос и е демонстрирано лично мнение и отношение. Демонстрирани са 
умения  за аргументиране на мотивацията за избор на професия. 
 

3. Оценка ДОБЪР (4) се поставя на писмена работа в която е показано проявено общо 
разбиране на основното съдържание в теста, но липсва изчерпателност. Допуснати са 
грешки и съществени пропуски. Ниска степен на самостоятелност и аргументираност при 
отговора на етическия въпрос. Добро ниво на езикова култура, стил,  грамотност, но 
допуснати значителни грешки. Недостатъчно добре аргументирана мотивация за избор на 
професия. 

 
4. Оценка СРЕДЕН (3) се поставя на писмена работа, в която са застъпени основни знания 

по материала, но липсва изчерпателност, допуснати са съществени пропуски и грешки. 
Ниска степен на аргументация и самостоятелност при отговора на етическия въпрос. Ниско 
ниво на езикова култура, стил,  грамотност, допуснати са груби грешки. Недостатъчно 
добре аргументирана мотивация за избор на професия. 

 
5. Оценка СЛАБ (2) се поставя на писмена работа, в която тестът е представен с много 

пропуски и груби грешки. Повърхностно и елементарно изложение при отговора на 
етическия въпрос. Липсва езикова и обща хуманитарна култура. Липсват умения за 
аргументиране на мотивацията за избор на професия. 
 

Оценката на писмената работа се формира по точкова система, която се 
преобразува в окончателна цифрова оценка. 



Задача I / тестови въпроси със затворен и отворен отговор/  

А/ Тестови задачи със затворен отговор  

                                                                                                          (макс. 20 точки) 

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    А      Х Х  Х  
    Б Х    Х   Х   
    В  Х  Х      Х 
    Г   Х        

 

Въпрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

    А       Х   Х 
    Б   Х  Х Х  Х Х  
    В Х   Х       
    Г  Х         

 

          Б/  Тестови задачи с отворен отговор                                          (макс. 15 точки)                                                                                    

21. Отбележете с „ДА” в съответната колона кое от изброените понятия е добродетел 
и кое порок: 

 добродетел  порок 
раболепие  ДА 
вероломство  ДА 
сладострастие        ДА 
милост ДА  

 

22. Прочетете текста и запишете две етически понятия, присъстващи във фрагмента, 
които можем да определим като пороци. 

„Само че не всяко действие или страст допуска средно положение. Някои още с 
наименованието си се свързват с порока - като злорадство, безсрамие, завист, а от делата – 
прелюбодейство, кражба, убийство.” 

          злорадство, безсрамие или /завист/                        Аристотел, Никомахова етика 

23. Запишете две понятия, свързани с хедонизма: 
  
удоволствие, наслада 
 



24. Определете основната етическа категория във всеки  фрагмент и срещу него 
запишете противоположното понятие.  

 

25. Запишете кои от изброените  понятия са част от  аристократичния  морал според  
разбирането на Фр. Ницше: 

щедрост, самоувереност, скромност, гордост, пестеливост 
................................................................................................................ 
щедрост, самоувереност, гордост 

Задача II. Създаване на текст  върху етически  въпрос /казус/         (макс. 35 точки):   

Трябва ли човек да се стреми винаги да прави добро, въпреки знанието, че светът е 
изпълнен със зло?  

Критерии за оценяване 

1. Умение за разпознаване на проблемната ситуация – до 5 точки 
2. Умение за изразяване на лична позиция по казуса – до 7 точки 
3. Задълбоченост и пълнота на изложението – до 7 точки 
4. Оригиналност при интерпретиране на проблема – до 6 точки 
5. Степен на владеене на понятийния апарат – до 6 точки 
6. Ниво на езикова и стилистична култура – до 4 точки 
 

Задача III. Моля, опишете аргументирано мотивацията си за избор на конкретната 
специалност за която кандидатствате!                                                  (макс. 30 точки)   

Критерии за оценяване 

1. Умения за аргументиране на мотивацията – до 10 точки 
2. Задълбоченост и пълнота на изложението – до 7 точки 
3. Оригиналност на изложението  - до 6 точки 
4. Стил, грамотност, ниво на езикова култура – до 7 точки                                                          

МАКС. БРОЙ ТОЧКИ – 100 

Проф. Биянка Торньова, дп 

Председател на изпитната комисия по Етика 

06.07.2020г. 

 противоположно   понятие 
Доблестта прави невъзможното – възможно и превръща 
поражението в победа. 

малодушие 

За смелостта няма непроходим път. страхливост 
 

Дискретността е най- добрата съставна част на характера. грубост /наглост, 
нахалство/ 

Истинското богатство се проявява в умението да бъдеш 
щедър. 

  
 скъперничество 
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