FILOZOFIA
Praca dla uczniów z klasy I Technikum po podstawówce
Temat do zapisania do zeszytu: „Wiedza po człowieku. Zwrot etyczny w
filozofii starożytnej?”
UWAGA!!! SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI JEST NA KOŃCU
TEMATU JAK RÓWNIEŻ WSZYTKIE WSKAZÓWKI CO DO JEGO
WYPEŁENIENIA ODYSŁAM NA KONIEC LEKCJI!!!


WPROWADZENIE:

Szczęść Boże. Witam! Dziękuję za nadesłane prace z ostatniej lekcji. Ostatnio poznawaliśmy
dosyć oryginalny kierunek w filozofii a więc sceptycyzm. Zakończyliśmy tym samym dział
drugi naszego filozofowania. Dzisiaj przechodzimy do działu, który nazywa się filozofią życia
a więc etyki. Na dzisiejszej lekcji dowiemy się na czym polegał swoisty zwrot w filozofii
dokonany przez znanego nam dobrze filozofa Sokratesa oraz poznamy poglądy etyczne
Platona.
Na początek zapoznajmy się z przełomem jakiego w filozofii dokonał Sokrates.


Ćwiczenie 1: Przeczytaj tekst mówiący o Sokratesie i wykonaj polecenia

Wszyscy wielcy filozofowie którzy żyli przed Sokratesem jak np. Tales, Heraklit, Parmenides i inni
szukali odpowiedzi na pytanie z czego zbudowany jest świat. Ich rozważania dotyczyły świata i szeroko
pojętej materii. Zwrotu w filozofii dokonał Sokrates, który zaczął w swych rozważaniach zajmować się
człowiekiem. Sokrates uważa, że mądrość pochodzi z wnętrza człowieka, dlatego wyszedł na ulice słuchać
ludzi. Jego słynne powiedzenie: Wiem, że nic nie wiem, było bazą do autorefleksji – samoświadomości
własnej niedoskonałości, która dopiero według niego otwiera drogę do poznania prawdziwej wiedzy. Ta
samoświadomość o własnej niewiedzy była dla niego źródłem wolności. Wolność pojmował jako
panowanie nad sobą w różnych sferach ludzkiej egzystencji: panowanie nad emocjami, popędami natury,
niezłomności w pokonywaniu trudności. To wszystko wiedzie ku drodze szczęścia, które pojmował jako
coś wewnętrznego, niezależnego od zewnętrznych okoliczności.
Sokrates zajął się wnętrzem człowieka co doprowadziło go do następujących wniosków. Według niego
sednem człowieka jest tzw. PSYCHE czyli dusza człowieka. Stanowi ona ośrodek myśli i świadomości
oraz jest moralnym kompasem człowieka nastawionym na dobro. Wiedzę o tym czym jest dobro Sokrates
nazwał ARETE czyli cnotą, pewną doskonałością moralną. Wierzył, że człowiek pragnie dobra z samej
swojej natury, jeżeli zaś czyni zło to przez błędne przekonanie że chce dobra. Ten zespół poglądów został
nazwany z czasem intelektualizmem etycznym. Pomocą w odróżnianiu dobra od zła jest DAIMONION
czyli głoś wewnętrzny który ostrzega przed popełnianiem złych czynów przez człowieka.

Po przeczytaniu tekstu uzupełnij tabelkę wyjaśniając zawarte w niej pojęcia.
Pojęcie

Wyjaśnienie/opis pojęcia

Wolność

Szczęście

Psyche

Arete

Daimonion

UZUPEŁNIONĄ TABELKĘ NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W ZESZYCIE!

Zapoznaliście się z podstawowymi zagadnieniami o człowieku jakie opracował Sokrates. Teraz
czas na dokonania etyczne jego ucznia Platona, który również bazując na swoim idealizmie
zajmował się w dużym stopniu człowiekiem.



Ćwiczenie 2: Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj ćwiczenia.

Platon rozwijał koncepcję człowieka zarysowaną przez Sokratesa. Był zwolennikiem tzw. absolutyzmu
moralnego, czyli przekonania że dobro, a tym samym dobre życie powinno być jednakowe dla wszystkich,
a zatem zasady moralne są obiektywne, a nie subiektywnym przekonaniem grupy osób. Zaś wszelką
podstawą moralności jest DOBRO.
Platon podzielił wyłonił także 3 sfery duszy:
1) Dusza rozumna – odpowiada za poznanie cnota jaką ona reprezentuje to mądrość.
2) Dusza nierozumna wyższa – odpowiada za emocje, popędy, jej reprezentantką jest cnota męstwa.
3) Dusza nierozumna niższa – zmysłowa przyjemność, ból, pragnienia fizjologiczne, jej reprezentantką jest
umiarkowanie.
Platon zajął się także jako jeden z nielicznych filozofów kwestią miłości i przyjaźni. Wyróżnił 3 rodzaje
miłości: cielesną, duchową i absolutną. Miłość duchowa inaczej nazywana jest często miłością platoniczną.

POLECENIE: Przeczytaj jeszcze raz tekst i odpowiedz na pytania.
1. Wyjaśnij na czym polega absolutyzm moralny?
…………………………………………………………………………………………………...
2.Wymień 3 sfery duszy według Platona?
…………………………………………………………………………………………………...
3. Wymień 3 rodzaje miłości w ujęciu platońskim?
…………………………………………………………………………………………………...

Odpowiedzi na pytania należy zamieścić w zeszycie!
 Notatkę stanowią zadania przepisane lub wklejone przez was do
zeszytu ucznia.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z FILOZOFII KLASA I
TECHNIKUM PO PODSTAWÓWCE
Na początek kilka informacji jak rozwiązywać test. TEST NALEŻY ROZWIĄZAĆ W
TEN SAM DZIEŃ DO GODZINY 20.00 NALEŻY PRZYSŁAĆ ZDJĘCIE
ROZWIĄZANEGO PRZEZ WAS SPRAWDZIANU. Termin jest tak szybki ponieważ
pomoże on wam napisać sprawdzian bez zbędnych konsultacji i w miarę samodzielnie.
Jeżeli ktoś nie przyśle testu do godziny 20.00 nie uwzględniam jego pracy i traktuje go
jako nieobecnego, proszę wiec o dyscyplinę! Test jest ułożony tak aby wskazał wasze
myślenie i aby wasze praca była samodzielna, a nie przy pomocy Internetu! A więc
zaczynajmy poniżej macie cały test, pytania są otwarte i zamknięte jest także wykaz
punktacji oraz liczba punktów na poszczególną ocenę. UWAGA TEST MOŻNA
SKOPIOWAĆ I PRZYSŁAĆ NA OSOBNYM PLIKU, BĄDŹ ZAPISAĆ ODPOWIEDZI
DO ZESZYTU I WYSŁAĆ ZDJĘCIE KAŻDY WEDŁUG WŁASNYCH
MOŻLIWOŚĆI!

Sprawdzian z filozofii z działu: Filozoficzne myślenie o bycie
Klasa I Technikum
Radymno, 26.05.2020r.
Do zdobycia max: 53 pkt

Zad. 1. Wyjaśnij pojęcie filozoficzne ARCHE. (2pkt)

Zad 2. Wyjaśnij na czym polega paradoks strzały? Podaj nazwę filozofa, który go
wymyślił? (3pkt)

Zad 3.

Wpisz pod poglądami filozoficznymi odpowiedniego filozofa, który je

wyznawał i głosił. (3pkt)
1. Ogień jest arche świata. Wszystko płynie. Świat i ludzie nieustannie się zmieniają, nie
ma nic stałego oprócz zmienności.
Są to poglądy:……………………………………………………..
2. Ufał jedynie swemu rozumowi. Jest twórcą ontologii. Zasadą świata jest byt wieczny i
jedyny.
Są to poglądy……………………………………………………...
3. Świat składa się z atomów. Atomy są bytami, zaś próżnia jest niebytem umożliwiającym
zmianę. Atomy są zróżnicowane, widzimy to w rzeczach jakie tworzą, np. atomy drewna –
stół.
Są to poglądy………………………………………………………

Zad. 4. Wyjaśnij pojęcia zawarte w tabeli (8pkt)
Pojęcie
Wariabilizm

Atomizm

Idealizm

Sceptycyzm

Wyjaśnienie pojęcia

Zad. 5. Kto jest inicjatorem tzw. procesualizmu – prądu filozoficznego opartego
poglądach Parmenidesa: Zaznacz właściwą odpowiedz. (1pkt)
a) Heralikt
b) Rene Descartes
c) Alfred Whitehead
d) John Dalton
Zad. 6. Spośród wymienionych filozofów wybierz i wpisz poniżej zwolenników teorii
atomizmu. (5pkt)
Tales, Demokryt, Parmenides, Sokrates, Platon, Leucyp, Heraklit, Antonie Lavoisier,
Arystoteles, Pyrron, John Dalton, Hegel, Kartezjusz, James Maxwell.
Przedstawiciele i zwolennicy atomizmu to:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zad. 7. Wytłumacz na czym polega metoda majeutyczna? Wymień jej elementy. (4 pkt)

Zad. 8 Na czym polega tzw. alegoria jaskini platońskiej. Wyjaśni w kilu zdaniach (4pkt)

Zad. 9 Wyjaśnij pojęcia (4pkt)
a) monizm

b) materializm

c) przyczyna sprawcza

d) forma substancjalna

Zad 10. Kto jest autorem tzw. teorii IDOLII (plemienia, jaskini, rynku, teatru) (1pkt)
a) Kartezjusz
b) Izaak Newton
c) Sokrates
d) Francis Bacon

Zad 11. Kto jest autorem poniższych powiedzeń. Obok cytatu wpisz autora. (3pkt)
1. Wiem, że nie nic nie wiem (…………………………………………)
2. Myślę, więc jestem (……………………………………………)
3. Istnieć to być postrzeganym (…………………………………….)

Zad 12. Wybierz jeden z tematów i napisz krótkie wypracowanie ok. 1 strona A 4 na
jeden z tematów uwzględniając zawarte w nich wskazówki. (15 pkt)
1. POCZĄTKI ŚWIATA WEDŁUG FILOZOFÓW GRECKICH. (W wypracowaniu
należy uwzględnić i wytłumaczyć co to jest arche, podać pomysły na arche

poszczególnych filozofów oraz uzasadnić dlaczego wskazywali na takie a nie inne
arche)
2. CZY SOKRATES DOKONAŁ SŁUSZNEGO WYBORU? Oceń zachowanie
Sokratesa, który mógł uciec z więzienia a tego nie zrobił. Uzasadnij swoje zdanie na
podstawie lektury tekstu Obrona Sokratesa.

SKALA OCEN
1. BARDZO DOBRY – (53-48) PKT
2. DOBRY – (47-39) PKT
3. DOSTATECZNY – (38-26) PKT
4. DOPUSZCZAJĄCY – (25-16) PKT
5. NIEDOSTATECZNY – (15-0) PKT

Wykonane ćwiczenia, jak również zapisaną do zeszytu notatkę należy wysłać w formie
zdjęcia na podany adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com
Czas wykonania zadania do 02.06.2020 r. (Wtorek). Życzę powodzenia!

