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ВЪПРОСИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР
1. В свитъка за свободните отговори напишете думата, която би трябвало да замести
многоточието в твърдението: “Почти общопризнато е, че Талес е …… на античната
и следователно на европейската философия.”
2. Талес твърди, че водата е в основата на всички неща, тоестт тя е първоосновата на
света. Анаксимандър пък смята, че в основата на света е “апейронът”, тоест
безкрайното. Хераклит – огънят. Анаксимен – въздухът. По този начин философите
започват да обясняват света чрез елементите на природата, а не чрез …….. на
боговете.
Запишете пропуснатата дума.
3. Протагор твърди: “Човекът е мярка на всички неща”. Според Аристотел това е така,
защото ………
4. Какво означава според Сократ “Човек да познава себе си”?
5. Според Аристотел “Истината е в …………………… с мисълта и действителността.
6. В какъв смисъл Аристотел казва: “Обичам Платон, но по-скъпа ми е истината!”
7. Защо според Антистен не трябва да пренебрегваме враговете си …..
8. Какво означава това разбиране на Антистен: “Към политиката трябва да се отнасяме
като към огъня!”
9. Кога самоубийството е оправдано според Сенека?
10. Каква е причината според Хобс хората да се въвличат във “война на всички против
всички”?
11. Какво е нужно, за да възтържествува естествената справедливост според Хобс?
12. Според Русо: „Човек се радва свободен, а навсякъде е в окови” означава, че ………
13. Какво е мярата според Хегел?
14. Според Ницше социализмът облагодетелства …..
15. Според Ясперс масовият човек обича само настоящето ..… Какво има предвид?
16. Кога човек е Das Man според Хайдегер?
17. Кои са фундаменталните въпроси на философията?
18. Кой човек е щастливец според Сенека?
19. Пример за какво е изразът на Диоген Синопски “Търся човека”?
20. Кои са четирите основни добродетели, с които Ксенофонт характеризира Сократ?
Прочетете текста и изпълнете задачата!
ОБРАЗЪТ НА ФИЛОСОФА
От познаващите Сократ като човек всички, които се стремят към добродетел и досега
най-много скърбят за неговата загуба, защото беше твърде полезен в усърдието си към
съвършенство. А според мен беше такъв, какъвто съм го описал: толкова благочестив, че
не предприемаше нищо без волята на боговете; толкова справедлив, че не причиняваше
никому и най-малката вреда; толкова сдържан, че никога не предпочиташе насладата пред
добродетелта; толкова благоразумен, че не грешеше в преценката си кое е по-добро и кое
е по-лошо; не се нуждаеше от ничий съвет, а се уповаваше в такива случаи на собствените
си познания…
Ксенофант “Спомени за Сократ”
Автор: Калоян Шишков / Източник: www.kshishkov.com

Въпроси по философия със свободен отговор 2 стр.

ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВИТЕ ЗАДАЧИ
1. Основоположник
2. Намесата
3. Това, че достоверно е онова, което изглежда такова на отделния човек. Ако това е
така излиза, че едно и също нещо съществува и не съществува, че е лошо и добро,
че противоположните едно на друго изказвания също се верни, защото често пъти
за един изглежда прекрасно едно, а за друг протиивоположно и, че онова, което
изглежда като такова, то е мярата. (Аристотел)
4. Да познае човек себе си да открие в своите постъпки всеобщото, онази природа,
която е еднаква за всички хора, да достигне до съзнанието за онова, което
представлява нормата, която е обща за всички.
5. Съответствие
6. Като синоним на истинско отношение към философията и нашите жреци, пример за
висока научна доблест, съвест и позиция.
7. Защото те първи забелязват грешките ни.
8. Да не стоим нито много близо, защото ще изгорим, нито твърде далече, защото ще
замръзнем.
9. Когато човек трябва да избира между “позорен живот” и “достойна смърт”.
10. По природа в своето естествено състояние хората са равни, но съперничеството,
недоверието и желанията за слава ги въвличат в конфликти.
11. Нужна е обща власт над всички и това е държавата, която той нарича Левиатан
/митично същество, което идва да въдвори ред/.
12. Човекът може да има само такива задължения, за които е сключил обществен
договор. С идеята за обществения договор Русо отрича феодалните задължения,
които човек има по рождение, смятани за “естествени”.
13. Мярата определя докъде едно нещо може да се променя и да се проявява като
същото, и от къде нататък то престава да бъде същото и се проявява като друго.
14. Посредствените.
15. За масовия човек миналото няма ценност, бъдещето не го интересува.
16. Когато човек не избира, а подражава на другите.
17.Откъде идваме и къде отиваме, какво представлява човека, истината за битието и
смисълът на човешкия живот.
18. Щастливец е онзи, който поправя другите не само когато е сред тях, но и когато
другите си мислят за него.
19. Пример на дълбоко философско питане и осмисляне.
20. 1. благочестив; 2. справедлив; 3. сдържан; 4. благоразумен.
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