
  

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПИТЕН ТЕСТ  

ПО ЕТИКА – КСК 2021 
 

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 2021/2022г. 

1.2. Основа за преглеждането и оценяването на изпитните работи е Програмата по етика за 

кандидатстудентския изпит за учебната 2021/2022г. 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. 



 

ИЗПИТЕН ТЕСТ ПО ЕТИКА – 2021Г. 

ОТГОВОРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 

Задача I / тестови въпроси със затворен и отворен отговор/  

А/ Тестови задачи със затворен отговор 

Отбележете с /Х/ в таблиците верният отговор на всеки от следните въпроси: 

                                                                                                          (макс. 20 точки) 

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    А           

    Б   Х  Х Х     

    В Х Х     Х Х Х Х 

    Г    Х       

 

1. Кое твърдение отговаря на 

определението за етика?  

А/ теория за възникване на света  

Б/ учение за закономерностите в света  

В/ теория на морала  

Г/ учение за конституцията  

 

 

2. Моралът изучава: 

А/ земното и извънземното    

Б/  възможно и невъзможно 

В/ добро и зло     

Г/ съзнавано и несъзнавано 

 

 

3. За Платон Благото като максимум 

Добро е:  

А/ природна сила  

Б/ висша идея в царството на идеите  

В/ човешка способност  

Г/ обществена нагласа 

 

 

 

 

4. Любовта е основна добродетел в:  

А/ зороастризма  

Б/ юдаизма  

В/ будизма  

Г/ християнството 

 

 

5. Основни добродетели, спрямо които в 

Античността са подреждали всички 

останали добродетели, наричаме: 

А/ крайни   

Б/ кардинални   

В/ първични    

Г/ противоположни 

 

6. Аскезата в християнството свързваме 

с:  

А/ развлечението  

Б/ монашеството  

В/ удоволствието  

Г/ насладата 

 

 

 



7. Според Кант в основата на морала 

трябва да се постави:  

А/ състраданието  

Б/ щастието  

В/ дългът  

Г/ безстрастието 

 

8. Състраданието е в основата на морала 

според:  

А/ Кант  

Б/ Ницше  

В/ Шопенхауер  

Г/ Бентам 

  

9. Умението да прощаваш грешките на 

другите наричаме:  

А/ искреност  

Б/ вярност  

В/ великодушие  

Г/ справедливост 

 

10. Кое от посочените понятия можем да 

отнесем към подцененото достойнство? 

А/ щедрост  

Б/ благородство  

В/ раболепие  

Г/ чест 

Въпрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

    А   Х     Х  Х 

    Б      Х   Х  

    В Х Х  Х Х  Х    

    Г           

11. Кое от изброените понятия отразява 

деформирано отношение към ценността 

на вещите?  

А/ благоразумие  

Б/ благочестие  

В/ вещомания  

Г/ благосклонност 

 

12. Кой от посочените философи 

използва понятието „демон“, за да 

означи етическата категория съвест? 

  

А/ Кант  

Б/ Фройд  

В/ Сократ  

Г/ Ницше 

 

13. Можем ли да оправдаем лъжата, 

според Кант?  

А/ по никакъв начин  

Б/ зависи от хората  

В/ винаги  

Г/ зависи от обстоятелствата 

14. Поведение, при което се възползваме 

от слабостта на другия, за да постигнем 

своите цели, наричаме:  

А/ благородство  

Б/ справедливост  

В/ коварство  

Г/ достойнство 

 

15. В кой от отговорите са изброени 

само прояви на враждебност? 

 

А/ симпатия, завист, корист  

Б/ завист, прошка, клюкарство  

В/ клюкарство, завист, корист  

Г/ състрадание, подлост, надменност 

 

16. Реализация на справедливост, при 

която се дава на всеки това, което му се 

полага, наричаме:  

А/ уравнителна  

Б/ разпределителна  

В/ репресивна  

Г/ абсурдна 



 

 

17. Според Платон приятелството е едно 

от условията за постигане на:  
 

А/ полза  

Б/ материално богатство  

В/ щастие  

Г/ успех в обществото 

 

18. Официално узаконената форма на 

семейство се нарича: 

А/ брак  

Б/ дружество  

В/ фирма  

Г/ сдружение 

19. В кой от отговорите са изброени само 

прояви на слаба воля при  реализация на 

личната свобода: 

А/ страхливост, безотговорност, смелост  

Б/ апатия, леност, малодушие 

В/ плахост, апатия, самообладание 

Г/малодушие, леност, самоувереност 

 

20. Стремежът към душевна и телесна 

чистота в любовното отношение 

наричаме:  

А/ целомъдрие  

Б/ развратност  

В/ еротика  

Г/ сладострастие 

 

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

21.  Отбележете с „ДА”  кои от посочените понятия са свързани с проявите на 

сила на свободата и кои с проявите на слабост на свободата: 

 сила 

 на 

свободата 

слабост 

на 

свободата 

малодушие  ДА 

смелост ДА  

плахост  ДА 

самоувереност ДА  

самообладание ДА  

 

22. Прочетете текста и запишете две етически понятия, присъстващи във фрагмента, 

които можем да отнесем към достойнството. 

 „Благородството е изцяло противоположно на каквато и да е обида… И аристократизмът 

на човека, като висша йерархична степен на битието, е аристократизъм на 

богосиновността, аристократизъм на благородно родените синове Божии.“  

                                                           Николай Бердяев, Писмо шесто: За аристокрацията 

 

            благородство, аристократизъм 

 

23. Запишете две понятия, свързани с аскетизма: 

 

              лишение, апатия 

 

24. Подчертайте основната етическа категория във всеки  фрагмент и срещу него 

запишете противоположното понятие.  



 

 

25. Запишете кои от изброените понятия са част от плебейския морал, според 

разбирането на Фр. Ницше:  

 

пестеливост, великодушие, самоунижение, самообладание, невъздържаност  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

пестеливост,  самоунижение,  невъздържаност 

 

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

Отговорете аргументирано и изчерпателно на следния етически въпрос:  

Бихте ли заменили семейството с голямо богатство? 

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 /по първо желание/!           (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 

05.07.2021г. 

 противоположно   понятие 

Любовта е като войната- лесно се започва, но трудно се 

спира. 

омраза /ненавист, злоба, 

отвращение, враждебност/ 

Направи добро и го хвърли в морето. 

 

зло /злонамереност, злоба/ 

Честността те прави уязвим, въпреки това бъди честен. 

 

лъжа /измама, корист, 

неискреност, лицемерие, 

непочтеност/ 


