ETYKA

1. W jakich okolicznościach powstała i czym miała być etyka jako wyodrębniona dyscyplina
filozoficzna?
2. Wyjaśnij relacje zachodzące pomiędzy działaniem, dobrem i celem według Arystotelesa.
3. Omów za Arystotelesem trzy rodzaje ludzkiej aktywności: wytwórczość (poiesis), działanie
(praxis), teoretyczną kontemplację (theoria).
4. Scharakteryzuj pojęcie szczęścia (eudajmonii) według Arystotelesa.
5. Wyjaśnij, czym jest cnota (arete) według Arystotelesa.
6. Wyjaśnij podział na cnoty etyczne i dianoetyczne według Arystotelesa.
7. Scharakteryzuj za Arystotelesem cnotę męstwa i umiarkowania oraz wskaż ich miejsce
pośród wszystkich cnót wyróżnionych przez Arystotelesa.
8. Wyjaśnij rozróżnienie na czyny od woli zależne i niezależne według Arystotelesa.
9. Wyjaśnij, czym jest namysł i postanowienie według Arystotelesa.
10. Scharakteryzuj cnotę rozsądku według Arystotelesa.
11. Przedstaw, jak Arystoteles rozumiał metodologiczny status filozofii praktycznej.
12. Przedstaw koncepcję prawa: definicję prawa oraz jego rodzaje według św. Tomasza.
13. Omów koncepcję prawa naturalnego: przedstaw jego definicję, a także jego trzy przykazania
według św. Tomasza.
14. Wyjaśnij, czym jest prasumienie (syndereza) według św. Tomasza.
15. Wyjaśnij różnicę między „klasycznym” (antycznym i średniowiecznym) a nowożytnym
rozumieniem „natury”.
16. Przedstaw znaczenie, jakie dla realizowania eudajmonii posiadała wspólnota („byt
pospólny”) w koncepcjach z czasów antyku i chrześcijańskiego średniowiecza.
17. Omów główne własności nowożytnego uprawomocnienia państwa.
18. Przedstaw koncepcję umowy społecznej Thomasa Hobbesa.
19. Omów różnicę pomiędzy uprawnieniem przyrodzonym (ius naturale) a prawem natury (lex
naturalis) w filozofii Thomasa Hobbesa.
20. Wyjaśnij naturę etyki według Kanta (wyjaśnij, jak rozumiana jest metafizyka moralności, a
także antropologia praktyczna; wyjaśnij relacje pomiędzy nimi).
21. Wyjaśnij, czym według Kanta jest dobra wola.
22. Wyjaśnij rozróżnienie na moralność i legalność według Kanta.
23. Wyjaśnij pojęcie obowiązku moralnego według Kanta.
24. Wyjaśnij, czym jest imperatyw jako taki, a następnie wyjaśnij podział imperatywów na
imperatyw kategoryczny i imperatywy hipotetyczne według Kanta.

25. Przedstaw różne sformułowania imperatywu kategorycznego według Kanta.
26. Wyjaśnij podział obowiązków u Kanta na obowiązki zupełne/niezupełne, względem samego
siebie/względem ludzkości.
27. Wyjaśnij pojęcia autonomii i heteronomii woli według Kanta.
28. Wyjaśnij, jak Bentham oraz Mill rozumieli zasadę użyteczności.
29. Przedstaw dwie zasady przeciwstawne zasadzie użyteczności: zasadę ascetyzmu oraz zasadę
sympatii i antypatii (Bentham).
30. Omów różnice i podobieństwa pomiędzy utylitaryzmem Benthama i Milla.
31. Przedstaw teorię rozwoju moralnego Lawrence’a Kohlberga.
32. Przedstaw przemiany sposobu myślenie – od Arystotelesa po czasy nowożytne – o
wspólnocie i członie owej wspólnoty (jednostce) z punktu widzenia kwestii warunków
urzeczywistniania etosu.

