Pytania egzaminacyjne z historii filozofii
część ogólna egzaminu licencjackiego
Pytania z historii filozofii starożytnej.
1. Filozofia Empedoklesa i Anaksagorasa jako próba odpowiedzi na eleacką krytykę
wczesnej filozofii przyrody.
2. Rola Sokratesowej krytyki sofistów w kształtowaniu poglądów Platona.
3. Elementy wspólne i różne w ontologii i filozofii przyrody Platona i Arystotelesa.
4. Funkcja filozofii pierwszej w Arystotelesowskiej koncepcji wiedzy.
5. Rola rozumu w etyce Arystotelesa, Epikura i stoików.
6. Plotynowa interpretacja Platona: kontynuacja i innowacja.
7. Zmysły jako źródło poznania: różnice w podejściu u wybranych filozofów
starożytnych.
8. Postacie starożytnego eudajmonizmu.
Pytania z historii filozofii średniowiecznej.
9. Rola św. Augustyna w formowaniu filozoficznej postawy chrześcijańskiej.
10. Średniowieczne dowody na istnienie Boga.
11. Wpływ filozofii Arystotelesa na nauczanie w uniwersytetach średniowiecznych.
12. Św. Bonawentura i mistyka średniowieczna.
13. Relacja między filozofią i teologią.
14. Cechy charakterystyczne tomizmu.
15. Myśl Jana Dunsaa Szkota i Wilhelma Ockhama – pierwszy krok ku nowożytności.
Pytania z historii filozofii nowożytnej.
16. Oblicza humanizmu renesansowego: humaniści włoscy XV stulecia, Erazm z
Rotterdamu, Montaigne.
17. Wszechświat i człowiek w filozofii Bruna.
18. Rozwinięcie tezy Kartezjusza: „poza myślą nie ma nic, co by było w sposób
bezwzględny w naszej mocy” ( Rozprawa o metodzie, część trzecia) w oparciu o
„Medytacje o pierwszej filozofii”.
19. Bóg- świat – człowiek w filozofii Spinozy.
20. Niepokój o człowieka w „Myślach” Pascala – dylematy rozumu, zagrożenia nudą,
potrzeba serca.
21. System filozoficzny Leibniza – charakterystyka układu podstawowych pojęć w
„Monadologii” – miejsce monady ludzkiej.
22. Wizerunek człowieka w świetle refleksji o źródłach, charakterze i granicach poznania
w empiryzmie brytyjskim: Locke, Berkeley, Hume.
23. Człowiek i jego odniesienie do świata w myśli Voltaire’a i Rousseau.
24. Kantowski podział sądów. Sądy syntetyczne a priori. Kantowska nauka o
zmysłowości.
25. Kantowska koncepcja kategorii intelektu i syntetycznych zasad czystego intelektu.
Koncepcja podmiotu transcendentalnego i przewrotu kopernikańskiego. Zjawiska i
rzeczy same w sobie.
26. Kantowska nauka o ideach rozumu. Niemożliwość metafizyki jako nauki.
27. Fichteańska koncepcja podmiotu transcendentalnego. Ja i Nie-ja. Praktyczna i
teoretyczna część teorii wiedzy.

28. Heglowska koncepcja dziejów jako urzeczywistniania rozumności, wolności,
stopniowego ujawniania ducha samemu sobie.
29. Heglowska koncepcja państwa i bohaterów historii.
30. Schopenhauerowska nauka o woli i jej zaprzeczeniu.
Pytania ze współczesnej filozofii niemieckiej.
31. Ogólna charakterystyka egzystencjalizmu.
32. Kierkegaardowska koncepcja egzystencji ludzkiej.
33. Nietzscheańska nauka o człowieku.
34. Nietzscheańska koncepcja życia i woli mocy.
35. Diltheyowska koncepcja życia.
36. Diltheyowska nauka o rozumieniu.
37. Redukcja transcendentalna w ujęciu Husserla.
38. Analiza ejdetyczna w ujęciu Husserla.
39. Heideggerowska koncepcja bytu ludzkiego.
40. Schelerowska teoria wartości.
Pytania ze współczesnej filozofii francuskiej.
41. Objaśnij określenia „filozofia kontynentalna” i „filozofia analityczna”.
42. Podaj ogólną charakterystykę współczesnej myśli chrześcijańskiej we Francji.
43. Na przykładzie twórczości Louisa Althussera dokonaj krótkiej charakterystyki
filozoficznej formacji lewicowej we Francji.
44. Na przykładzie twórczości Raymonda Arona dokonaj krótkiej charakterystyki
filozoficznej formacji prawicowo-konserwatywnej we Francji.
45. Na przykładzie wybranego przedstawiciela omów francuski egzystencjalizm i wskaż,
jakie było jego oddziaływanie w szeroko pojętej kulturze powojennej Francji.
Pytania z filozofii analitycznej.
46. Porównaj dwie filozofie Ludwiga Wittgensteina.
47. Scharakteryzuj problemy i ich rozwiązania dyskutowane w Kole Wiedeńskim.
48. Wskaż główne założenia i tezy filozofii Willarda Van Quuine’a.
49. Przedstaw poglądy na rozwój wiedzy naukowej Poppera, Kuhna i Lakatosa.
50. Scharakteryzuj główne stanowiska w analitycznej filozofii umysłu.

