FILOZOFIA
Praca dla uczniów z klasy I Technikum po podstawówce
Temat do zapisania do zeszytu: „Czy w ogóle możemy coś wiedzieć?”
UWAGA!!!

SPRAWDZIAN

WIADOMOŚCI

ODBĘDZIE

SIĘ

DOPIERO ZA TYDZIEŃ, ZA OPÓZNIENIE PRZEPRASZAM!


WPROWADZENIE:

Szczęść Boże. Witam! Dziękuję za nadesłane prace z ostatniej lekcji. Czekam na spóźnialskich.
Na ostatniej lekcji zapoznaliście się z poglądami trzech filozofów okresu nowożytnego:
Kartezjusza, Berkeley’a i Hegla. Dzisiaj zapoznamy się z nowym prądem filozoficznym,
który powstał w starożytności, a mianowicie SCEPTYCYZMIE.

KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE:
Wszyscy filozofowie okresu starożytności twierdzili pomimo różnic, iż wiedza i jej
zdobywanie są pierwszym powołaniem człowieka. Zarówno idealizm Platona jak i realizm
Arystotelesa opierały się na niepodważalnych poglądach zwanych dogmatami, których nigdy
nie podważano. Sceptycy w tym dwóch twórców tego prądu: Pyrron i Sekstus uważali że
dogmaty systemów filozoficznych są podważalne i pozbawione gruntownego uzasadnienia.

Na początek zapoznamy się z główny inicjatorem nurtu sceptycyzmu w filozofii, a więc
Pyrronem z Elidy. Jego poglądy zostały przedstawione w krótkim filmiku na kanale You
Tube do którego oglądnięcia was zapraszam.
LINK DO FILMIKU

https://www.youtube.com/watch?v=zAeXUSw_Im4


Ćwiczenie 1: Obejrzyj filmik mówiący o życiu i dokonaniach Pyrrona i wykonaj
ćwiczenia.

1. Jaki nazywa się nurt filozoficzny prezentowany przez Pyrrona?
…………………………………………………………………………………………………...

2. Po jakim wydarzeniu z życia Pyrrona dokonał się zwrot filozoficzny w jego życiu?
…………………………………………………………………………………………………...
3. Wymień główne założenia SCEPTYCYZMU według Pyrrona.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Odpowiedzi na pytania należy zamieścić w zeszycie!

Po zapoznaniu się z głównym ideologiem nurtu sceptycyzmu a więc Pyrronem chciałbym
abyście poznali poglądy drugie przedstawiciela sceptycyzmu jakim był filozof Sekstus.
Aby dowiedzieć się, jakie poglądy filozoficzne prezentował przeczytajcie krótki tekst na bazie
podręcznika.


Ćwiczenie 2: Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj ćwiczenia.

Poglądy Pyrrona kontynuował w swoim życiu i nauczaniu filozof i lekarz Sekstus Empiryk. Nazywano
go tak ze względu na jego podejście do pacjentów, postulował bowiem (już wtedy) indywidulane
podchodzenie do przypadku a nie uogólnianie. Twierdził że w świecie nie ma żadnego kryterium, które
pozwoliłoby zweryfikować człowiekowi jego wiedzę. Zakwestionował władzę umysłu uważając, że
dostrzega tylko pozory a nie istotę rzeczy. Jako filozof podjął się także krytyki logiki wskazując
niejednokrotnie błędne koło jej argumentacji. W ramach tego opisał błędny mechanizm definiowania –
REGRES, polegający na niekończącym się wiodącym wstecz łańcuchu wyjaśnień i omówień.
Przeciwnicy jego poglądów i założeń Pyrrona szybko wskazali, że nawet sceptycy ktrytkujący dogmaty
a więc pewne obligatoryjne założenia, sami w swoim rozumowaniu przyjmują szereg założeń.
Poglądy sceptyków znalazły odzwierciedlenie m.in. w filozofii średniowiecznej Michaela de Montagine
czy poglądach słynnego Kartezjusza. Ci filozofowie wychodząc od poglądów sceptyków mówiących o
niemożności zweryfikowania wiedzy doszli chociażby tak jak Kartezjusz w swoich poglądach do
zwątpienia.
POLECENIE: Przeczytaj jeszcze raz tekst i odpowiedz na pytania.
1. Kim z zawodu był Sekstus Empiryk?
…………………………………………………………………………………………………...
2. Krytykę jakiej dziedziny ówczesnej filozofii dokonał Sekstus?

…………………………………………………………………………………………………...
3. Jaki błędny mechanizm w logice odkrył Sekstus? Na czym polegał?
…………………………………………………………………………………………………...
4. Jacy filozofowie w swych poglądach odwoływali się do wskazań sceptyków?
…………………………………………………………………………………………………...

Odpowiedzi na pytania należy zamieścić w zeszycie!
 Notatkę stanowią zadania przepisane lub wklejone przez was do
zeszytu ucznia.
 UWAGA!!!
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI ODBĘDZIE SIĘ DOPIERO ZA
TYDZIEŃ, ZA OPÓZNIENIE PRZEPRASZAM!

Wykonane ćwiczenia, jak również zapisaną do zeszytu notatkę należy wysłać w formie
zdjęcia na podany adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com
Czas wykonania zadania do 26.05.2020 r. (Wtorek). Życzę powodzenia!

