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І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.   Психологията като наука – същност, школи, приложение в практиката. 

2.   Етапи в развитието на личността. 

3.   Самовъзприятие. Самооценка. Аз- ефективност и самоконтрол. 

4.   Полова идентичност и сексуалност. 

5.   Общуване – същност, бариери. 

6.   Приятелството и любовта 

7.   Взаимоотношения и нагласи. 

8.   Семейството като социална общност. 

9.   Душевността на зрялата личност – елементи. Пробив в душевността. 

10. Емоциите и агресивността. 

11. Стресът – същност, причини, прояви. 

12. Психологически зависимости. 

13. Памет – същност, видове. 

14. Мисленето и интелекта. 

15. Логиката като наука – същност и предмет. 

16. Мислене и логика. 

17. Понятие – същност, видове. 

18. Съждение – същност, видове. 

19. Пропозиционална и предикатна логика. 

20. Основни логически закони. 
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21. Умозаключение – същност, видове. 

22. Силогизъм – особености и правила. 

23. Доказателство – същност, видове доказателства. 

24. Теза. Хипотеза. 

25. Съвременно развитие на логиката. 

26. Логика на диалога и толерантност при водене на спор. 

 

II. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

 

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице 

задълбочено излагане на фактите в логическа последователност, придружено с 

необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни и 

фактологични грешки. 

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са 

изложени в логическа последователност, но допуснати някои правописни и 

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 констатация на фактите, липсват изводи и обобщения.  

Допуснати са правописни и фактологични грешки. 

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато 

цялото съдържание на темата и е нарушена логическата последователност на 

изложението. Анализът е заменен с констатация. Допуснати са съществени 

правописни и фактологични грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя на писмена работа, когато не се познава 

съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от темата. Налице са груби 

фактологични грешки. 

 


