
FILOZOFIA 

Praca dla uczniów z klasy I Technikum po podstawówce 

Temat do zapisania do zeszytu: „Przyjemność czy spokój? Filozofia życia 

według epikurejczyków i stoików” 

UWAGA!!! OCENY ZA SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI ZOSTANĄ 

WAM PODANE W MAILACH ZWROTYCH.  

PROSZĘ WAS PODBNIE JAK RELIGII TAK Z FILOZOFII O 

PRZYSŁANIE ZDJĘĆ ZESZYTU OD OCENY Z PÓŁROCZA DO 

POCZĄTKU ZDLANEGO NAUCZANIA TO BĘDZIE KOLEJNA 

OCENA ZA ZESZYT Z FILOZOFII. ZDJĘĆ CAŁOŚCI ZESZYTU NIE 

POTRZEBUJĘ PONIEWAŻ JAK KTOŚ ODSYŁAŁ MI LEKCJE  TO 

MAM OGLĄD JEGO ZESZYTU, A WIĘC ZDJĘCIA TYLKO OD 

OCENY Z PÓŁROCZA DO ZDALNEGO NAUCZANIA.  

 WPROWADZENIE:  

Szczęść Boże. Witam! Dziękuję za nadesłane prace z ostatniej lekcji oraz wykonanie przez was 

sprawdzianu wiadomości. Dzisiaj na lekcji poznamy poglądy filozoficzne dwóch kierunków 

bardzo słynnych w starożytności, a mianowicie: stoików i epikurejczyków. 

CAŁA DZISIEJSZA LEKCJA JEST DO PRZECZYTANIA Z PODRĘCZNIKA ON-LINE, 

DO KTÓREGO LINK WAM WYSYŁAM. PONIŻEJ PODAJĘ TYLKO ZADANIA I 

ĆWICZENIA, KTÓRE MACIE WYKONAĆ Z TEJ LEKCJI!  

LINK DO PODRĘCZNIKA: 

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Filozofia-

spotkania-z-filozofia[ZP][PP][RE][pr_2019]/ 

Po zapoznaniu się z treściami w podręczniku w oparciu o wiadomości tam 

podane wykonaj poniższe ćwiczenia.  

 

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Filozofia-spotkania-z-filozofia%5bZP%5d%5bPP%5d%5bRE%5d%5bpr_2019%5d/
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Filozofia-spotkania-z-filozofia%5bZP%5d%5bPP%5d%5bRE%5d%5bpr_2019%5d/


 Ćwiczenie 1: W oparciu o teksty z podręcznika: Filozofia przyjemności oraz 

Hedonizm wykonaj polecenia. 

 

POLECENIE: Uzupełnij schemat wpisując w puste pola odpowiednie nazwy 

przedstawiające podział filozofii według Epikura.  

 

 

 

 

 

 

 

UZUPEŁNIONY SCHEMAT NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W ZESZYCIE!  

 

 Ćwiczenie 2: Wyjaśnij pojęcia. 

a) HEDONIZM -  

 

b) CYRENAICZYCY –  

 

Odpowiedzi na pytania należy zamieścić w zeszycie!  

 

 Ćwiczenie 3: Wymień rodzaje przyjemności według Epikura i opisz każdą z nich. 

 

Odpowiedzi na pytania należy zamieścić w zeszycie!  

 

FILOZOFIA  

 

  

 

 



 Ćwiczenie 4: W tabelce zostały podane główne źródła cierpienia według Epikura. 

Uzupełnij je i wyjaśnij lub dopasuj wyjaśnienia do źródeł cierpienia. 

 

UZUPEŁNIONĄ TABELKĘ NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W ZESZYCIE!  

 

 Ćwiczenie 5: Uzupełnij tekst luk na podstawie podręcznika (część lekcji o 

stoicyzmie) dotyczący prądu filozoficznego zwanego STOICYZMEM.  

Twórcą prądu filozoficznego zwanego STOIZYZM jest (imię 

filozofa)………………………..........Stoicy twierdzili inaczej niż epikurejczycy, że świat 

składa się z dwóch składników (podaj dwa składniku rzeczywistości) 

………………………………………........Stoicy doceniali wartość cnoty w życiu czerpiąc 

poglądy w tej kwestii od Arystotelesa. Według nich najważniejszymi cnotami są (wymień 

cnoty)…………………………………………………………………………………………... 

Źródło cierpienia  Wyjaśnienie  

Strach przed bogami i życiem po śmierci   

 

 

 

 Ból jest do przejścia, nawet największy 

zazwyczaj szybko mija, nie może 

paraliżować naszego działania, nawet gdy 

jest długotrwały to prowadzi do śmierci kresu 

cierpienia  

Strach przed śmiercią   

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek nie powinien dawać wiary temu że 

jego ols jest zdeterminowany przez siły 

wyższe. Przypadki w życiu potwierdzają, że 

człowiek może decydować sam o sobie.  



Stoicy głosili że wżyciu należy dążyć do (podać określenie)……………………………dzięki 

niej człowiek tak w szczęściu jak i w nieszczęściu potrafi zachować umiar. Stoicyzm dosyć 

mocno rozwijał się w starożytnym Rzymie, a jego przedstawicielami byli (wymień 

filozofów)……………………………………………………………………………………… 

UZUPEŁNIONY TEKST LUK NALEŻY WKLEIĆ LUB PRZEPISAĆ DO 

ZESZYTU! 

 

 LEKTURA DLA CHĘTNYCH… NA KOŃCU TEMATU FRAGMENT 

ROZMYŚLAŃ MARKA AURELIUSZA.  

 

 JAKO UTRWALENIE WIADOMOŚCI MOŻNA OGLĄDNĄC FILIMK NA 

KANALE YOU TUBE O EPIKURZE! PODAJĘ LINK.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8zbyMEj62SQ 

 Notatkę stanowią zadania przepisane lub wklejone przez was do 

zeszytu ucznia. 

Wykonane ćwiczenia, jak również zapisaną do zeszytu notatkę należy wysłać w formie 

zdjęcia na podany adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com  

Czas wykonania zadania do 09.06.2020 r. (Wtorek). Życzę powodzenia!  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8zbyMEj62SQ
mailto:rolnikreligia2020@gmail.com

