
 

XII a клас 

 

Осъществете следните дейности: 

Направете таблица с десетте най-големи световни религии, брой вярващи и 
разпространение. 

Кои са десетте най-разпространени езика на планетата за 2019 г., брой говорящи и в кои 
страни се говори на тях?  

Презентация на страна от Европейския съюз! (по предварително зададените критерии) 
 

Задачите са задължителни за всички! Изпратете ми ги на nikolinda@abv.bg 

 

XII б клас 

 

Осъществете следните дейности: 

 

I. Напишете философско есе по един от зададените фрагменти по избор като спазвате 

критериите за оценяване, които имате от началото на учебната година: 

 

1. „Природата вече не може да бъде разглеждана като прост обект за експлоатация, тя трябва 

да бъде преживявана като партньор…”  Гадамер 

2. „Просвещението е изходът на човека от непълнолетието …”  Имануел  Кант 

3. „Философията е обърнатият наопаки свят”  Георг Хегел 

4. „Човек, който властва над другите, губи своята лична свобода.”  Франсис Бейкън 

5. „Всички хора са философи, защото по един или друг начин всички формират отношение към 

живота и смъртта.”  Карл Попър 

6. „Добродетелта е победа на волята над природата.”  Имануел Кант 

7. „Човек трябва да уважава себе си и да се смята за достоен за най-висшето. Никой не може да 

преувеличи величието и мъжеството на човешкия дух.”  Георг Хегел 

8. „Да живее човек без да философства, значи собствено да си е затворил очите и никога да не 

прояви желание да ги отвори.”  Рене Декарт 

9. „Свободата се състои в това, да зависиш само от законите.”  Франсоа Волтер 

10. „Човекът е загадка не като животно и не като социално същество, а като личност.”  Николай 

Бердяев 

11. „Човек не е свободен, защото е самата свобода.”  Жан - Пол Сартр 



12. „Желанието да се държиш философски по време на живота си извира от тъмата, в която се 

намира човешкото същество…”  Карл Ясперс 

13. „По такъв начин смъртта няма никакво отношение нито към живите, нито към умрелите; 

когато живите съществуват, тя отсъства, а когато присъства, живите (същества) вече не 

съществуват.”   Епикур, „Писмо до Менойкей” 

14. "Обстоятелството, че човекът може да има представата за Аз, го издига над всички  други 

същества" Имануел Кант, „Антропология от прагматична гледна точка” 

15. „Свободата... всъщност е причината, поради която хората живеят заедно в политически 

организъм. Без нея политическият живот ... би бил безсмислен.” Хана Арент, “Що е свобода” 

16. „Най-великото нещо на света е да можеш да принадлежиш на себе си”  Монтен 

 

II. Подгответе реферат или мултимедийна презентация на тема по ваш избор. Може да 

използвате листа с теми, които имате от първи учебен срок или да работите по нова, 

актуална тема.  

 

III. Изпратете ми готовите проекти. 

 

Забележка: Горепосочените дейности са задължителни за всички! 

За контакт: dirsoukim@abv.bg 


