
ПРЕДЛОГ ЗА ИСПИТНИТЕ ПРАШАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ФИЛОЗОФИЈА
(ЗА ДРЖАВНА МАТУРА)



ВОВЕДНИ СОЗНАНИЈА ЗА ФИЛОЗОФИЈАТА

1. Зборот филозофија е составен од два збора и тоа: филиа што значи ________________ и софиа што значи ________________.

2. Која наука се смета за најстара?
а) биологија
б) географија
в) филозофија
г) психологија

3. Која наука претставува извор за науките?
а) математика
б) филозофија
в) физика
г) астрономија

4. Која наука се смета за врв на науките?
а) филозофија
б) историја
в) социологија
г) геологија

5. Која наука се наоѓа во центарот на сознанието?
а) астрономија
б) историја
в) филозофија
г) психологија

6. Што е онтологија?
а) наука за моралот
б) наука за битието
в) наука за животот
г) наука за вредностите

7. Која филозофска дисциплина ги изучува проблемите на сознанието?
а) гносеологија
б) онтологија
в) аксиологија
г) естетика




8. Антропологијата е:
а) наука за логичките форми
б) наука за вредностите
в) наука за убавото
г) наука за човекот

9. “Човекот може, се разбира, да ги избегне филозофите но не може да ја избегне филозофијата“ истакнува филозофот: 
а) Митко Илиевски
б) Павао Вук-Павловиќ
в) Јонче Јосифовски
г) Георги Старделов

10. Што е Етика?
_______________________ и ________________________.

11. Науката за творештвото и убавите доживувања се нарекува:
а) естетика
б) онтологија
в) гносеологија
г) антропологија

12. Аксиологијата е:
а) наука за логичките форми
б) наука за образованието
в) наука за вредностите
г) наука за битието

13. Специјализираната филозофско-педагошка дисциплина која ги истражува 
 проблемите за начините на кои младите се подучуваат за филозофијата е:
__________________ на наставата по __________________

14. Имануел Кант за филозофијата и филозофирањето укажува:
„Не може да се _________ на филозофијата туку на ____________________.

15. Единственоста на идеите кои се однесуваат на најбитните работи се изразува како:
а) поглед на светот
б) идеологија
в) идеокластика
г) идеоборство 









АНТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА

16. Врз кои прашања била сконцентрирана античката филозофија во космолошката фаза?
а) прашањата за космосот (светот)
б) прашањата за државното уредување (слободата)
в) прашањата за човекот (смислата на животот)
г) прашањата за логичките форми (структурата на мислата)

17. Кои се претставници на Милетската школа? (наброј најмалку два претставника)
_________________________________________

18. Кој антички филозоф е родоначелник на филозофијата?
а) Хераклит
б) Горгија
в) Емпедокле
г) Талес 

19. Што според Талес е „архе“ (праоснова) на светот?
а) оган
б) вода
в) воздух
г) земја

20. Кој филозоф кажал „Овој свет, ист за сите, не го уреди никој од боговите ниту од луѓето, туку беше од секогаш, е, и ќе биде, вечно жив оган кој со мера се пали и со мера се гасне“?
а) Парменид
б) Платон
в) Сократ
г) Хераклит

21. Според Елејската школа битието е: 
а) неменливо
б) минливо
в) непостојано
г) несовшено

22. Највлијателни претставници на античкиот атомизам се:
а) Платон и Аристотел
б) Парменид и Зенон
в) Левкип и Демокрит
г) Емпедокле и Анаксагора

23. Атомите според Демокрит се: (наброј најмалку две особини на атомите)
_______________________________________________ честички.



24. Евтимија е:
а) надеж
б) космички закон
в) духовна ведрина
г) душевна болка

25. Најпознат антички следбеник на Демокрит е:
а) Анаксимандар
б) Епикур
в) Плотин
г) Диоген

26. Централениот проблем во антрополошкиот период на античката филозофија е:
а) прашањето за космосот
б) прашањето за уметничките вредности
в) прашањето за бројот
г) прашањето за човекот

27. Кој филозоф кажал „Човекот е мера на сè“?
а) Горгија
б) Протагора
в) Каликле
г) Хипија

28. Горгија со своите тези дека ништо не постои, а ако нешто постои не може да се сознае, а ако се сознае не може да им се соопшти на другите станал највлијателниот антички претставник на:
________________ и ________________

29. Божествениот глас на совеста кој го предупредувал да не прави лоши дела Сократ го нарекол:
а) атом
б) нус
в) дајмонион
г) архе

30. Општиот лозунг на антиката и лична максима на Сократ е:
а) Назад кон природата
б) Верувам за да разберам
в) Мислам, значи постојам
г) Сознај се себеси

31. Двете стапки (двата дела) на Сократовиот метод се:
________________ и ________________





32. Како се викала филозофската школа која ја основал Платон?
а) Академија
б) Ликеј
в) Перипатетичка школа
г) Стоичка школа

33. Прв целосен филозофски систем изградил:
а) Аристотел
б) Платон
в) Сократ
г) Протагора

34. Најпозната книга на Платон е:
а) „Утопија“
б) „Нова Атлантида“
в) „Држава“ („Политеија“)
г) „Метафизика“

35. Платоновото учење е еден вид:
а) субјективен идеализам
б) механички материјализам
в) дијалектички материјализам
г) објективен идеализам

36. На врвот на хиерахијата на идеите (на врвот на реалноста) во Платоновата филозофија е идејата на:
а) Доброто
б) општеството
в) љубовта
г) моќта

37. Колку сталежи предвидува Платон во идеалната држава:
а) три
б) два
в) четири
г) осум

38. Во рамките на сталешката поделба во идеалната држава на Платон главната карактеристика кај војниците е:
а) скромноста
б) мудроста
в) сочувствувањето 
г) храброста

39. Над вратата на својата филозофска школа Платон го ставил известувањето: Нека не влегува никој кој не знае:
а) историја
б) астрономија
в) геометрија
г) психологија

40. Аристотел бил ученик на ___________________, а учител на _______________________.

41. Според Аристотел овој свет е составен од единечни (конкретни) нешта. Во секое единично нешто Аристотел разликува ____________________ и _____________________.

42. Аристотеловите логички сознанија се собрани во серија книги со наслов:
а) „Метафизика“
б) „Органон“
в) „Поетика“
г) „Политика“

43. Аристотел го препорачува моралот на: 
а) умереноста
б) нескротливата храброст
в) послушноста
г) скептичноста

44. Според Епикур филозофијата треба да им помогне на луѓето да се ослободат од стравовите од:
________________ и ________________

45. Основач на стоицизмот е:
а) Епикур
б) Кикерон
в) Зенон Феничанецот
г) Марко Аврелиј


СРЕДНОВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА

46. Кој средновековен филозоф кажал: Верувам за да разберам?
а) Ал Газали
б) Августин
в) Јован Дамаскин
г) Ибн Сина

47. Во Средниот век филозофијата станува блиска до:
а) физиката
б) психологијата
в) математиката
г) религијата

48. Која е најстарата монотеистичка религија:
а) христијанството
б) јудаизмот
в) исламот
г) будизмот

49. Првите филозофски толкувачи и бранители на христијанство се:
а) схоластичарите
б) манихејците
в) богомилите
г) апологетите

50. Августин зборува за развиток на две држави:
___________________ и ___________________

51. Во византиската теологија и филозофија познат е исихастичкиот спор кој се водеше помеѓу:
__________________ и __________________

52. Тома Аквински вели дека е нужна:
а) Теократија
б) Демократија
в) Аристократија
г) Монархија

53. Кој средновековен филозоф направил систем на сколастиката кој е прогласен за официјална доктрина на католичката црква:
а) Августин
б) Јохан Скот Ериугена
в) Тома Аквински
г) Пјер Абелар

54. Наброј двајца сколастички филозофи -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55. Стремежот во развиениот Среден век за обнова на теолошката мисла со посебен осврт на идеите на Аристотел е наречен:
а) сколастика
б) патристика
в) апологетика
г) гностицизам

56. Тертулијан ќе ја каже значајната изрека:
а) Верувам затоа што е нужно
б) Верувам затоа што е можно
в) Верувам затоа што е апсурдно
г) Верувам затоа што е разумно

57. Која била (христијанската) верска секта која се појавила во првите векови на словенската писменост, а била инспирирана од дуалистичките учења
а) гностицизам 
б) манихејство
в) будизам
г) богомилство

58. Тома Аквински се залага за:
а) демократија
б) поликратија
в) теократија
г) аристократија

59. Каде е развивано монашкото движење исихазам?
Движењето исихазам во Средниот век е развиено меѓу ___________ _______________________________________________ каде што е _______________________________. 

60. За Средновековната филозофија која е под влијанието на теологијата постои само една вистина која Бог ја искажал преку:
а) одбирањето
б) откровението
в) особена милост
г) закана


НОВОВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА

61. За Ренесансата е карактеристичен нов начин на поврзување на:
а) филозофијата и митологијата
б) математиката и другите науки
в) социологијата и психологијата
г) филозофијата и науката

62. За филозофијата во Ренесансата карактеристична е критиката на _________________, кој беше карактеристичен за филозофијата на Средниот век, како и враќањето кон _______________ вредности.

63. Од социјалната критичка мисла на Ренесансата произлезе посебен вид хуманистичка филозофија позната како:
а) скептицизам
б) нихилизам
в) пацифизам
г) утопизам

64. Кој математичар, физичар и астроном го сметаат за основач на новата природна наука:
а) Галилео Галилеј
б) Николај Коперник
в) Јохан Кеплер
г) Леонардо да Винчи





65. Прочуено дело на Николо Макијавели е:
а) „Утопија„
б) „Градот на сонцето“
в) „Пофалба на глупоста“
г) „Владетел“

66. Кој ренесансен филозоф е жив запален на Цветниот плоштад во Рим?
а) Еразмо Ротердамски
б) Џордано Бруно
в) Томас Мор
г) Хуго Гроциус

67. Како гласи лозунгот кој го искажа Франсис Бекон, а кој ќе стане основен идеал на целиот Нов век:
а) Чувај го живото
б) Спознај се себеси
в) Назад кон природата
г) Знаењето е моќ

68. Кој метод го предлага Бекон како основа на модерната наука?
а) индуктивниот
б) дедуктивниот
в) херменевтичкиот
г) феноменолошкиот

69. Според претставниците на емпиризмот основен извор на сознанието е:
а) искуството
б) разумот
в) интуицијата
г) волјата

70. Кои се следбеници на филозофијата на Џон Лок во Новиот век?
____________________ и ____________________

71. „Во умот нема ништо што пред тоа не било во сетилата“ е основниот став на:
а) Рене Декарт
б) Џон Лок
в) Френсис Бекон
г) Барух де Спиноза

72. Како се нарекува филозофскиот правец чиј претставник е Џорџ Беркли, според кој постојам само јас како субјект на мислењето?
а) прагматизам
б) солипсизам
в) пантеизам
г) трансцендентализам

73. За Декарт постојат две супстанции. Тоа се:
_________________________ и _________________________

74. Познататиот Декартов став Сogito ergo sum значи:
а) Делувам, значи постојам
б) Верувам, значи постојам
в) Мислам, значи постојам
г) Постојам, значи делувам

75. Декарт е прочуениот претставник на:
а) емпиристичкиот правец
б) позитивистичкиот правец
в) рационалистичкиот правец
г) феноменолошкиот правец

76. Делото „Етика - изложена на геометриски начин“ го напиша познатиот филозоф:
а) Имануел Кант
б) Фридрих Ниче
в) Жан-Пол Сартр
г) Барух де Спиноза

77. Спиноза смета дека од безброј атрибути на природата човечкиот разум познава само два. Тоа се:
____________________ и ____________________

78. Според Спиноза слободата е:
а) самоодредување на волјата
б) избор
в) случајност
г) сознаена нужност

79. Правецот според кој основен принцип на сознанието е разумот се нарекува:
а) рационализам
б) емпиризам
в) сензуализам
г) ирационализам

80. Според Лајбниц светот е устроен од:
а) атоми
б) монади
в) хомеомерии
г) корпускули

81. Во своето дело Теодицеја Лајбниц ја изнесе својата оптимистичка теза дека ____________________________________________________ со што се подбива Волтер во неговото дело ________________.





82. Во кој век се развива просветителството?
а) 15 век
б) 10 век
в) 18 век
г) 20 век

83. Кое од наведените дела не го напишал Лајбниц?
а) Теодицеја
б) Монадологија
в) Критика на практичниот ум
г) Нови есеи за човечкиот разум

84. Според Волтер три нешта се најлоши на светот:
а) љубомората, зависта и страста
б) гладот, чумата и војната
в) омразата, гневот и нетолеранцијата
г) земјотресите, поплавите, ураганите

85. Кандид е дело на :
а) Лајбниц
б) Хобс
в) Волтер 
г) Русо

86. Познати констатации на Хобс со кои ја опишува природната состојба се: „Homo homini lupus“ што значи ______________________________ и „Bellum omnium contra omnes“ што значи ___________________________________.

87. Бекон посочува четири вида идоли. Наброј најмалку два:
_______________________________________________

88. Наброј најмалку двајца нововековни рационалистички мислители:
_______________________________________________

89. За Спиноза постои само една супстанција која е causa sui, што значи ____________________________ и ја определува како Deus sive natura, односно _________________________________________________

90. Во светот владее престабилирана хармонија истакнува:
а) Спиноза
б) Волф
в) Декарт
г) Лајбниц






МОДЕРНА ФИЛОЗОФИЈА

91. Германскиот филозоф Имануел Кант истакнува „Две нешта ја исполнуваат душата _____________________________ и ______________________________“.

92. Во кое дело Кант ја изложува неговата теорија на сознание:
а) Критика на практичниот ум
б) Критика на моќта на судењето
в) Критика на чистиот ум
г) Основи на метафизиката на моралот

93. Априорни форми на сознанието, според големиот германски филозоф Имануел Кант, се:
__________________ и __________________

94. Според Кант моралното дејство е постапка од:
а) страв
б) должност
в) надеж
г) љубов

95. Според Кант објективниот принцип на кој мора да му се покорува волјата на човекот е заповедта на умот искажана во форма на:
а) императив
б) замолба
г) препорака
д) совет

96. Филозофските погледи на Фихте припаѓаат на правецот:
а) објективен идеализам
б) субјективен идеализам
в) метафизички материјализам
г) дијалектички материјализам

97. Шелинг зборува за идентитетот на:
а) искуството и разумот
б) материјата и формата
в) природното и духовното
г) Бог и природата

98. Според Хегел движењето на освестениот дух минува низ следните три фази:
а) битие, суштина, поим
б) квалитет, квантитет, мера
в) механизам, хемизам, организам
г) субјективен дух, објективен дух, апсолутен дух





99. Познатото дело „Феноменологија на духот“ го напишал: 
а) Кант
б) Фихте
в) Хегел
г) Шелинг

100. Кој филозоф е основоположник на волунтаризмот?
а) Киркегор
б) Хегел
в) Маркс
г) Шопенхауер

101. Во учењето на Шопенхауер се појавува нова димензија на етиката изразена како:
а) воодушевување од другиот
б) сочувствување со другиот
в) благодарност кон другиот
г) соработка со другиот

102. Според претставниците на волунтаризмот во основата на постоењето е:
а) волјата 
б) материјата
в) формата
г) светскиот дух

103. „Светот како волја и претстава“ е најпознатото дело на:
а) Кропоткин
б) Фурие
в) Шопенхауер
г) Маркс

104. Огист Конт е претставник на филозофскиот правец
а) позитивизам
б) интуиционизам
в) утопизам
г) сентиментализам

105. Фојербах ја објаснува религијата како:
а) опиум за народот
б) дело на човекот
в) највозвишена духовна дејност
г) утеха за народот

106. Homo homini Deus (На човекот човек да му биде Бог) е цел на антрополошките настојувања на:
а) Мил
б) Фридман
в) Фојербах
г) Токвил

107” Или или”-е дело од
а) Киркегор
б) Ниче
в) Конт
г) Шопенхауер

108. Џон Стјуарт Мил е претставник на: 
а) волунтаризмот
б) егзистенцијализмот
в) утилитаризмот
г) трансценденталениот идеализам

109. Во делото „За слободата“ Мил истакнува дека суштината не е во тоа како да се воспостави власт на секого ______________ туку е како да се воспостави власт над _______________________________.

110. Огист Конт изгради три стадиуми на развојот на знаењето:
Теолошки ------------------ и ----------------- стадиум.
111. Прудон смета дека филозофија треба да стане:
а) народна
б) елитна
в) класична
г) спекулативна

112. Според рускиот анархист Кропоткин принципот на еднаквоста во себе го содржи:
а) почитувањето на разумот
б) почитувањето на слободата на личноста
в) почитувањето на Бога
г) почитувањето на државата

113. Маркс го критикуваше Хегел заради _____________________, а го презеде неговиот _____________________________________.

114. За разбирањето на Марксовото учење важно е разбирањето на неговото определување на односот меѓу животните (економските) основи наречени______________ и другите форми на човековото живеење наречени__________________.

115. Homo homini homo! (На човекот човек да му биде човек) е познатиот лозунг на:
а) Имануел Кант 
б) Фридрих Енгелс
в) Лешек Колаковски
г) Ернест Блох




116. Киркегор на патот кон автентичната егзистенција разликува три стадиуми:
а) естетски, етички и религиозен
б) теолошки, метафизички, позитивен
в) теолошки, етички, позитивен
г) теолошки, метафизички, религиозен

117. Кој е основен проблем во филозофијата на Киркегор?
а) свеста
б) егзистенцијата
в) битието
г) сознанието

118. Ниче смета дека треба да се инсистира на:
а) сомилоста
б) еднаквоста
в) правдата
г) волјата за моќ

119. Ниче ги отфрла наметнатите морални вредности. Таквото учење се нарекува:
а) ирационализам
б) иморализам
в) опортунизам
г) иманентизам

120. Кој филозоф истакна дека треба да се превреднуваат сите вредности?
а) Киркегор
б) Шопенхауер
в) Кант
г) Ниче


ФИЛОЗОФИЈА НА ХХ ВЕК

121. Кој е најавтентичен американски филозофски правец?
а) феноменологија
б) интуиционизам
в) прагматизам
г) рационализам

122. Прагматизмот претставува своевидно продолжување и адаптација на филозофските правци:
_____________________ и _____________________

123. Основен критериум на сознанието според Вилијам Џејмс е:
а) неговата евидентност
б) неговата практичната вредност
в) неговата коресподентност
г) неговата кохерентност

124. Учењето на Дјуи е варијанта на прагматизмот и е наречено:
а) инструментализам
б) еволуционизам
в) нихилизам
г) фатализам

125. Бергсон е главен претставник на:
а) прагматизмот
б) интуиционизмот
в) хедонизмот
г) егзистенцијализмот

126. За филозофијата на Бергсон основниот, дури единствениот проблем е:
а) есенцијата
б) гневот
в) животот
г) омразата

127. Двете основни етички тенденции според Бергсон се: _________________ _____________________________ и ____________________________________.

128. Кои се основните животни инстинкти меѓу кои, според теоријата на Фројд, е распната човековата личност како и целото човештво?
__________________ и ___________________

129. Хусерл е творец на правецот: 
а) емпиризам
б) рационализам
в) германска класична филозофија
г) феноменологија 

130. Расел смета дека филозофот е повикан да се бори за_______________, а смислата на филозофијата е______________________________.
одговор: Расел смета дека филозофот е повикан да се бори за вистината, а смислата на филозофијата е барањето на вистината.

131. Филозофијата според Витгенштајн треба да се ограничи на:
а) анализа на јазичките искази
б) синтеза на јазичките искази
в) апстракција на јазичките искази
г) генерализација на јазичките искази

132. Кој филозофски правец по Втората светска војна во Франција станува мода и култура на живеење?
а) феноменологија
б) егзистенцијализам
в) неопозитивизам
г) инструментализам


133. Според егзистенцијалистите човекот е единствено суштество кое:
а) несвесно се однесува кон своето постоење
б) стихијно се однесува кон своето постоење
в) свесно се однесува кон своето постоење
г) инстинктивно се однесува кон своето постоење

134. Едно од назначајните филозофски дела на Сартр е:
а) Човековото срце
б) Расправа за методот
в) Етика
г) Битието и Ништо

135. Според Сартр човекот има слобода на:
а) живот
б) материјална благосостојба
в) избор
г) љубов

136. Попер смета дека до вистината се доаѓа и преку докажување на неточноста на ставовите, со постапка која самиот ја нарече:
а) верификација
б) фалсификација
в) демаркација 
г) редукција

137. За какво општество се застапува Карл Попер?
а) затворено општество
б) тоталитарно општество
в) отворено општество
г) социјалистичко општество

138. Идејата и поимот кибернетика го создаде прочуениот математичар и филозоф:
а) Рене Декарт
б) Бертранд Расел
в) Питагора
г) Норберт Винер

139. Прочуеното дело на Фром, чиј што наслов ја содржи модерната дилема е:
а) Да се има или да се биде
б) Да се биде или не
в) Да се мисли или да се делува
г) Да се делува или да се биде

140. Фром истакнува дека за современиот човек е карактеристично бегство од:
а) работа
б) слобода
в) љубов
г) брак


141. Науката за одговорноста на човекот за разбирање на животните форми и за нивна заштита се нарекува: 
а) онтологија
б) психологија
в) биоетика
г) антропологија

142. „Мисли глобално дејствувај локално“ е познатиот лозунг на: 
а) педагошката етика
б) медицинската етика
в) политичката етика
г) еколошката етика

143.Чувај го живото! (Чувај го животот!) е основаната етичка вредност на:
а) биоетиката
б) политичката етика
в) економската етика
г) етика на образованието

144. Жан-Франсоа Лиотар е познат претставник на: 
а) филозофијата на политиката
б) филозофијата на постмодерната
в) филозофијата на егзистенцијата
г) филозофијата на менаџерството

145. Познатото дело „Ослободување на животните“ го напишал прочуениот филозоф:
а) Жан Бодријар
б) Алберт Ками
в) Питер Сингер
г) Ерих Фром

146. Филозофските сонети „Урнатини“ посветни на Скопскиот земјотрес (1963) се напишани од познатиот филозоф:
а) Богдан Шешиќ
б) Митко Илиевски
в) Јонче Јосифовски
г) Павао Вук-Павловиќ

147. Македонскиот мислител Мито Хаџи Василев застапувал: 
а) политички агностицизам
б) економски либерализам
в) еврокомунизам
г) егзистенцијализам





148. Кој доајен на филозофите на Македонија е најзаслужен за застапување на логиката и нејзиното воведување во образованието денес:
а) Јонче Јосифовски
б) Десанка Миљовска
в) Георги Старделов
г) Душан Недељковиќ

149. Академикот Георги Старделов ги има поставено темелите на македонската:
а) етика
б) логика
в) естетика
г) онтологија

150. Авторите на актуелниот учебник по Филозофија за IV година се:
_____________________ и _____________________





Сите прашања се составени врз основа на текстот од учебникот: Темков, Кирил - Стефан Сидовски: Филозофија за IV година на реформирано гимназиско образование, Просветно дело АД, Скопје, 2005. Сите точни одговори се преземени од текстот на учебникот на што укажува посочениот број на страница од книгата, што е напишан по секое прашање.

Предложени се 150 прашања од кои наставникот треба да избере 60 и тоа: 
40 прашања со повеќечлен избор кои се вреднуваат со 1 бод и 
20 прашања од отворен тип (со дополнување) се вреднуваат со 2 бода или со 1 бод доколку делумно се одговори. Максималниот број на бодови кои можат да се освојат е 80 бода. 

Воведни сознанија за филозофијата (се избираат 6 прашања - 4 со повеќечлен избор и 2 од отворен тип)
Античка филозофија (се избираат 12 прашања - 8 со повеќечлен избор и 4 од отворен тип)
Средновековна филозофија (се избираат 6 прашања - 4 со повеќечлен избор и 2 од отворен тип)
Нововековна филозофија (се избираат 12 прашања - 8 со повеќечлен избор и 4 од отворен тип) 
Модерна филозофија (се избираат 12 прашања - 8 со повеќечлен избор и 4 од отворен тип)
Филозофија на ХХ век (се избираат 12 прашања - 8 со повеќечлен избор и 4 од отворен тип)


Застапеноста на прашањата според Блумовата таксономија - обележени се покрај бројот на страната
50% - прашања од прво ниво (С1) 
50% - прашања од второ ниво (С2)

Видови прашања и нивното оценување
40 прашања со повеќечлен избор - точен одговор носи 1 бод
20 прашања од отворен тип (со дополнување) - точен одговор носи 2 бода, делумен одговор носи 1 бод

Формирање оценка според бројот на бодовите
 0-25 = 1
26-38 = 2
39-54 = 3
55-68 = 4
69-80 = 5



