
1. “Заклинателят” (“The Exorcist” - 1973 г.)
На тавана се чуват странни
шумове и изведнъж малкото
ви момиченце е обсебено от
дявола. Появата на филма
поставя началото на нова
ера за филмите на ужасите.
Обществото е шокирано от
липсата на всякакви задръж-
ки в разглеждането на тол-
кова сериозни теми, свързани
с Бог и силите на злото.

2. “Мълчанието на
агнетата” (“The Silence
of the Lambs” - 1991 г.)
Професор Ханибал Лектър
е най-страшното чудови-
ще в света на киното и
Джоди Фостър най-добре
знае това. 

3. “Седем” (“Seven” - 1995 г.)
Красотата на Брад Пит няма
да ви бъде утеха, след като ви-
дите начина, по който са убити
жертвите на серийния убиец. 

4. “Сиянието” (“The
Shining” - 1980 г.)  Психяса-
лият Джак Никълсън ще
ви изкара ангелите в този
филм на Стенли Кубрик. 

5. “Хелоуин” (“Hal-
loween” - 1978 г.)  След
филма на Джон Кар-
пентър вече и възраст-
ните се страхуват да
излизат в деня на Вси
светии. 

6. “Бебето на
Розмари” (Rosema-
ry’s Baby - 1968 г.)  В
шедьовъра на Роман
Полански млада же-
на разбира, че бебе-
то є не е толкова
невинно, колкото
изглежда. 

7. “Другите” (“The
Others” - 2001 г.)  От то-
зи филм ще ви побият
тръпки благодарение на
зашеметяващата ак-
тьорска игра на Никол
Кидман. 

8. “Челюсти”
(“Jaws” - 1975 г.)
Челюстите на аку-
лата визуализираха
фантазиите на
Стивън Спилбърг
и захапаха всичко,
което се изправи
на пътя им. 

9. “Пришълецът” (“Alien” - 1979 г.)  Всеки,
който е видял
пришълецът да
изскача от гър-
дите на Джон
Хърт, вече със
сигурност не
вечеря с пре-
дишното удо-
волствие. 

10. “Психо”
(“Psycho” - 1960 г.)
След този филм
къпането под ду-
ша се превърна в
ужасяващо изжи-
вяване. 

Ако имате достатъчно смелост, четете надолу: 

В час ли сте
с философията?

1. Каква наука е антропологията? 
а) за обществото 
б) за човека 
в) за природата 

2. Какво изучава философията на ис-
торията?

а) структурата на обществото 
б) историческото възникване на фило-

софските учения 
в) историческото развитие на обще-

ството 

3. Какво означава терминът истори-
цизъм, въведен от Попър във фило-
софията?

а) миналото на обществото 
б) предвидимостта на историческите

събития 
в) предвидимостта на природните яв-

ления 

4. Как се нарича възгледът, според
който нещата трябва да се из-
следват от гледна точка на цяло-
то?

а) холизъм 
б) колективизъм 
в) индивидуализъм 

5. Натурфилософите са се занимава-
ли с проблемите на:

а) човека 
б) логиката 
в) природата 

6. Каква е философията на Спиноза?
а) монистична 
б) дуалистична 
в) плуралистична 

7. Кои философи смятат, че един-
ствено опитът може да бъде кри-
терий на познанието?

а) сенсуалистите 
б) рационалистите 
в) емпириците 

8. За кои философи е безспорна исти-
на съществуването на априорно
знание?

а) волунтаристите 
б) рационалистите 
в) фаталистите

9. Как философите наричат схваща-
нето, че ние познаване не самите
неща, а техния образ?

а) презентационизъм 
б) солипсизъм 
в) репрезентационизъм 

10. Коя наука в областта на филосо-
фията изследва проблема за цен-
ностите?

а) аксиологията 
б) онтологията 
в) епистемологията 

Отговори: 1-б; 2-в; 3-б; 4-а; 5-б; 6-а; 7-в;
8-б; 9-в; 10-а 
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ТЕСТ

Всяка секунда в света се раждат по
3 деца и умира по около 1.3333 човек.

Ърнест Винсент Райт е автор на
новела, състояща се от над 50 000 думи,
никоя от които не съдържа буквата “е”.

До върха на Айфеловата кула во-
дят 1792 стъпала.

Човек може да издържи без вода
11 дни.

Очаква се, че
Световното
първенство по
футбол в Герма-
ния ще привлече
5 млн. посетите-
ли. 250 000 поли-
цаи ще бдят за

реда, включително 500 техни чужде-
странни колеги. Прогнозите са за 3400
английски футболни хулигани, 9500 нем-
ски и между 2000 и 20 000 полски.

В действи-
телност Де-
кларацията
за независи-
мостта на
САЩ била
подписана са-
мо от 2-ма
души на
4 юли 1776 г. Последният подпис бил
добавен 5 години по-късно.
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ТОП 10. Най-страшните филми за всички времена,
класирани от интернет потребители


