ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
гр. Варна, ул. „Найден Геров" № 1 тел: 052/64 26 71; 052/64 26 67; e-mail: pgt_varna@abv.bg
УТВЪРЖДАВАМ: ..............................
Гергана Япаджиева
Директор

КОНСПЕКТ

За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка, съгласно чл.29б от НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003г. за
системата за оценяване (Загл. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.), издадена от министъра на
образованието и науката

по
Етика и право /ЗП/ за X клас
/ за всички специалности /
Форма на обучение: самостоятелна
Начин на провеждане на изпита:
1. Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се определя със заповед на директора.
2. Изпитът по етика и право се провежда писмено.
3. Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа.
III.
Изпитни теми:
1. Етиката-наука за морала. Морално и неморално. Добро и зло.
2. Норми и действия. Ценности, мотиви, постъпки.
3. Приложна етика. Биоетика. Професионална етика. Бизнес етика.
4. Философии на морала. Добродетели и пороци. Аристотел.
5. Щастие и аскетизъм. Епикур и Марк Аврелий.
6. Преоценка на ценностите.Ницше.
7. Съдба и случай: Сенека и Епиктет.
8. Свободата: „Или-или”-философия на екзистенциализма /Киркегор и Сартр/.
9. Абсурд и смисъл: Камю и Виктор Франкъл.
10. Етика на будизма.
11. Християнска етика.
12. Ислямска нравственост.
13. Любов и приятелство.
14. Доверие и отговорност. Семейството.
15. Чест и достойнство.
16. Съвест.
17. Справедливост.
18. Свобода „от” и свобода „за”.
19. Нравствен закон. Категорическият императив на Кант.
20. Морален избор. Нива на морално развитие.
21. Що е право? Източници на правото.
22. Държава, право и власт.
23. Правата на човека. Собствеността.
24. Конституцията.
25. Гражданското общество.
26. Лица и организации. Договорите.
27. Държавите.
28. Разделение на властите и върховенство на закона. Правова държава.
29. Избирателно право.
30. Тоталитарна и демократична държава.
31. Престъпление и наказание.
32. Съдебната власт.
33. Национални и интернационални норми.
34. Международни правни институции.
I.
II.

35. Глобализацията.
IV. Критерии за оценяване.
Оценката е:
 Обективна и ясна за ученика;
 Комплексна;
 Има стимулираща функция;
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности;
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-разпознаване на понятия и определения на понятия;
-разпознаване на дяловете и школите в етиката;
-разпознаване на автори и произведения в областта на етиката и на
правото;
- разпознаване на изучавани цитати;
-разпознаване на епохи и характеристики на етиката и на правото в
тези епохи;
-да се познава идейната същност на основните направления в етиката
и правото;
-познаване на основните характери-стики на демокрацията и
правовата държава;
-познаване на човешките права;
-познаване
на
характерните особености на
модерното,
глобализирано общество и неговите проблеми;
-познаване на основни документи, закони и изисквания на
националното и международното право и международни
институции;
Умението да се дефинира
-точно, ясно и изчерпателно определение на понятията;
понятие -познава основните учения в етиката, основните характеристики на
31 задача.
моралните отношения, основните характеристики на правовата
държава и на демокрацията и може да ги дефинира;
Четене и осмисляне на
-осмисля текстовете и попълва точно празните места;
текст-32 задача.
-умее да дефинира понятия и прите-жава знания от изучавания
материал;
-умението да се сравняват понятия;
Умението да се свързват
-познава основните учения в етиката и понятията за тях;
понятия с техните
-познава основните характеристики на моралните отношения и
определения – 33 задача.
основните характеристики на правовата държава и демокрацията и
може да ги дефинира;
Познава основни документи, -прилага теоретичните знания към конкретни задачи;
закони и изисквания на
-познава характеристиките на демокрацията и правовата държава,
националното и
документи от националното и международното право и
международното право и
организациите, които ги създават;
международни институции
-34 задача.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ
Точността на отговорите /
за затворените въпроси / затворените въпроси/от 1
до 30/ получават по една
точка за верен отговор.
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При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се
приравнява към шестобалната система както следва:
1. от 44 до 50 точки – Отличен 6,00;
2. от 32 до 43 точки – Много добър 5,00;
3. от 25 до 31 точки – Добър 4,00;
4. от 13 до 24 точки – Среден 3,00;
5. до 12 точки
– Слаб 2,00.
V. Оформяне на оценка.
 Оценката от изпитът се формира като средноаритметична от оценките на членовете на училищната
комисия по оценяването с точност до единица.
VI. Препоръчителна литература:
1. Учебник: Етика и право, Х клас, Сергей Герджиков и Даниела Добрев, Издателство: „Екстрем”
Изготвил: ........................
/ П.Динева /

