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KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA  

XV KONKURSU FILOZOFICZNEGO 

	

Imię i nazwisko  

Imię ojca  

Data i miejsce urodzenia  

Klasa  

Adres i nazwa szkoły 
(z kodem i telefonem)  

Imię, nazwisko oraz adres e-mail nauczyciela 
prowadzącego  

Adres domowy uczestnika 
( z kodem, telefonem, e-mailem)  
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XV KONKURS FILOZOFICZNY 

ETAP SZKOLNY 

TEST 

Informacje:  

1. Odpowiedzi należy zapisać na arkuszu testowym, czytelnie, zgodnie z poleceniami. W 

wypadku pomyłki należy wyraźnie przekreślić błędną odpowiedź. 

2. Do dnia 25.01.2019 r. należy przesłać rozwiązania zadań.  

 Życzymy powodzenia  

    Komitet Organizacyjny Konkursu 

 

Zad. 1. Przyporządkuj poniższe pytania do działów filozofii (1 pkt): 

Lista: Czym jest wiedza? Co istnieje? Co to znaczy być odpowiedzialnym moralnie? Jakie zdania są 

zdaniami w sensie logicznym? Co to jest piękno? 

Epistemologia: ……………………………………………………………………………………… 

Etyka: ……………………………………………………………………………………………….. 

Estetyka: …………………………………………………………………………………………….. 

Metafizyka: ………………………………………………………………………………………….. 

Logika: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Zad. 2. Podaj dwa podobieństwa i dwie różnice pomiędzy poglądami na dobro i szczęście 

starożytnego cynika i sceptyka (4 pkt). 

Podobieństwa:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Różnice:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Zad. 3. „Człowiek wiedzący, co dobre nie może czynić źle” jest to pogląd zgodny z (1 pkt):  

a) relatywizmem etycznym. 

b) subiektywizmem etycznym. 

c) intelektualizmem etycznym. 

d) emotywizmem etycznym.   

 

Zad. 4. Zaznacz, która z poniższych wypowiedzi nie jest wypowiedzią argumentacyjną (1 pkt). 

a) Myślę, więc jestem. 

b) Eryk objął stanowisko kapitana, a więc „pierwszego po Bogu”. 

c) Bogactwo nie jest dobrem, bo może zostać użyte do niegodziwych celów. 

 

Zad. 5. Wyjaśnij, co znaczy stwierdzenie św. Augustyna, że zło jest brakiem dobra (2 pkt). 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Wyjaśnij, czym jest problem zła oraz uzasadnij, czy stanowi on zagrożenie dla poglądu 

teistycznego, zgodnie z którym Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący i doskonale dobry (2 

pkt). 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zad. 6. Wybierz i uzasadnij, czy któreś z poniższych zdań są zdaniami w sensie logicznym (2 

pkt). 

a) Która godzina? 

b) Prezydent Kennedy został zabity w poniedziałek. 

c) Zatrzymaj się! 

d) Nie powinno się zabijać. 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 7. Przedstaw definicję pragmatycznej koncepcji prawdy oraz jeden argument za lub 

przeciw tej koncepcji (3 pkt). 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Zad. 8. Uzasadnij na przykładzie, czym dla Ciebie jest godność (3 pkt). 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 9. Przeczytaj zamieszczony poniżej fragment tekstu i odpowiedz na trzy pytania. 

 Hew, Drew, Lou i Sue obiecali mamie, że będą regularnie do niej pisać, żeby wiedziała, jak 

sobie radzą podczas podróży dookoła świata.  

 Hew pisał listy, ale prosił innych o ich wysłanie. Ponieważ nie zawracali sobie tym głowy, 

mama nie dostała od niego żadnej wiadomości. 

 Drew pisała listy i sama je wysyłała, ale przez nieuwagę wrzucała je do nieużywanych 

skrzynek, naklejała za mało znaczków lub popełniała inne błędy, przez które także żaden z nich nie 

dotarł do adresatki. 

 Lou pisała i wysyłała listy jak trzeba, ale poczta zawodziła ją za każdym razem. Mama nie 

dostała od niej żadnej wiadomości. 



 

  XV Konkurs Filozoficzny 5  

 Sue też wszystko robiła jak należy, a nawet dzwoniła, żeby zapytać, czy listy dotarły. Niestety, 

wszystkie zaginęły po drodze. 

/Julian Baggini, Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych 

a) Czwórka bohaterów tej opowieści złożyła mamie obietnicę. Uzasadnij, jakie warunki muszą 

zostać spełnione w tej sytuacji, by można było uznać, że obowiązek wobec mamy został 

spełniony (2 pkt). 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

b) Uzasadnij, czy którekolwiek z dzieci dotrzymało danego mamie słowa. (2 pkt). 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

c) Uzasadnij, czy w sytuacji, gdy nasze działania nie przyniosły zamierzonego skutku, możemy 

powiedzieć, że spełniliśmy swój obowiązek (2 pkt). 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

KONIEC TESTU 

 


