
Утвърждавам:

Десислава Александрова 

Директор на СУ «Д. Маринов» -Лом 

К О Н С П Е К Т 

за провеждане на  писмен приравнителен изпит по Философия - ЗУЧ 

за 8 клас, профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на чужд език, дневна форма 

на обучение, 9 клас през учебната 2020/2021 година  

1. Що е философия?

2. Личностната идентичност като философски проблем.

3. Подходи за изследване на човека.

4. Аз-образ и самооценка на личността. Мотивация на личността.

5. Личностно развитие – когнитивно и морално.

6. Личностно развитие- социално-психологически подход.

7. Общуването- социални умения.

8. Вербално и невербално общуване.

9. Социални групи и роли.

10. Междуличностни конфликти-същност и възникване.

11. Решаване на конфликти- основни стратегии.

12. Психично здраве и зависимости.

Литература: учебник по „Философия за 8 клас” , издателство „Педагог 6“ 

Изготвил: 

Лорета Георгиева 

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679



Утвърждавам:

Десислава Александрова 

Директор на СУ «Д. Маринов» -Лом 

КРИТЕРИИ 

за оценяване постиженията на учениците при провеждане на  писмен приравнителен 

изпит по Философия - ЗУЧ 

за 8 клас, профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на чужд език, дневна форма 

на обучение, 9 клас през учебната 2020/2021 година  

ОЦЕНКА: ОТЛИЕН 6.00  се поставя на писмена работа в която е налице задълбочено 

излагане на факти, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар 

и анализ. Не са допуснати съществени фактологични грешки. 

ОЦЕНКА: МНОГО ДОБЪР 5.00  се поставя на писмена работа в която фактите са 

изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични грешки 

или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено. 

ОЦЕНКА: ДОБЪР 4.00  се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 

съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават 

констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са  фактологични 

грешки. 

ОЦЕНКА: СРЕДЕН 3.00  се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото 

съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични 

грешки. 

ОЦЕНКА: СЛАБ 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 

Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

Изготвил: 

Лорета Георгиева 

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
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