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V Konkursu Filozoficznego 

COGITO, ERGO SUM

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

I - Inicjatorami i organizatorami konkursu są Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Kaliszu. 

II - Cele konkursu

- zainteresowanie młodzieży edukacją filozoficzną;

-  zachęcanie  uczniów  do  samodzielnego  myślenia  oraz  kształtowanie  ich  wrażliwości

poznawczej;

- zapoznanie z historią myśli filozoficznej, jej najważniejszymi przedstawicielami oraz nurtami; 

- wskazanie powiązań filozofii z innymi elementami kultury; 

- oswojenie z terminologią stosowaną w filozofii; 

- propagowanie nauczania filozofii wśród nauczycieli.

III - W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z rejonu kaliskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzech 
uczniów).
  
IV - Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu

Data i godzina: 

27 listopada 2017  (poniedziałek),  godz.  9.30  (pierwszy etap – pisemny, drugi  etap –

ustny)

Miejsce: I  Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Grodzka 1.

V  -  Zgłoszenia  (wzór  na  ostatniej  stronie)  można  dostarczyć  listownie  lub  osobiście  do

20 listopada 2017 (w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Grodzka 1, 62–800 Kalisz, 

na przesyłce pocztowej powinien być dopisek:  „Konkurs filozoficzny”).   
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VI - Zakres wymagań 

  Podstawowe terminy i pojęcia filozoficzne: epistemologia, ontologia, idealizm, 
racjonalizm, empiryzm, materializm, aksjologia, etyka (różnica pomiędzy etyką a 
moralnością), antropologia.

2. Sokrates – życiorys i metoda sokratejska.

3. Platon:

a) podstawowe informacje na temat życia i twórczości,

b) ontologia - idee i ich hierarchia, idee a rzeczy,

c) teoria poznania  i psychologia (dusza),

d) etyka i nauka o miłości,

e) państwo idealne. (czy państwo idealne jest państwem totalitarnym?).

Tekst: Platon, Uczta, fragment: przemowa Sokratesa.

4. Arystoteles

a) podstawowe informacje o życiu i twórczości,

b) podstawowe pojęcia: forma, materia, substancja , energia, potencja, przyczyna, cel,

c) kosmologia Arystotelesa ( pierwsza przyczyna),

d) koncepcja duszy i hierarchia dusz,
e) etyka, eudajmonia, teoria cnoty, złoty środek.

5. Epikur i jego koncepcja najwyższego dobra, czwórmian Epikura, materializm epikurejski.

Tekst: Epikur, List Epikura do Menoikeusa, w: Diogenes Leartios, Żywoty i poglądy słynnych 
filozofów.

6. Kantowska epistemologia 

 estetyka i analityka transcendentalna, 

 podział sądów, 

 kantowski „przewrót kopernikański”,



  fenomeny i noumeny.

7. Problem filozofii nauki. Falsyfikacjonizm Karla Poppera i Imre Lakatosa

 dedukcja i indukcja, 

 popperowska krytyka indukcyjnego modelu nauki, 

 falsyfikacja jako procedura metodologiczna w nauce, 

 zagadnienie demarkacji (rozróżnienia) wiedzy naukowej od nienaukowej, 

 Lakatos i naukowe programy badawcze.

8. Filozofia w nauce

 problem racjonalności i matematyczności świata na podstawie artykułów Michała 
Hellera. 

Tekst: Czy świat jest racjonalny?, w: Zagadnienia filozoficzne w nauce XX/1997, s. 66-78.

Tekst: Czy świat jest matematyczny?, w: Zagadnienia filozoficzne w nauce XXII/1998, s. 3-14.

Podane teksty są dostępne online.

Literatura zalecana:

Adam Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej

Jan Legowicz,  Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu

Andrzej Kwiatek, Michał Worwąg, Podróż po historii filozofii

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii 

Popkin H. Richard, Stroll Avrum, Filozofia

Leszek Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie

Leszek Kołakowski, Filozofia pozytywistyczna

Michał Heller, Filozofia nauki.

Opracował: dr Grzegorz Matuszczak 



ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko ucznia ................................................................................................................ 

Klasa ...............................................................................................................................................

Adres szkoły .....................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia....................................................................

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA 
(DOTYCZY UCZNIÓW NIEPEŁNOLETNICH)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:

......................................................................uczącego/uczącej się
w .............................................

        (imię, nazwisko ucznia/uczennicy)                                                          (nazwa szkoły)

w V Konkursie  Filozoficznym  COGITO,  ERGO SUM i  na przetwarzanie  danych  osobowych
mojego  dziecka  w  zakresie  niezbędnym  dla  potrzeb  niniejszego  konkursu  oraz  do
zamieszczenia danych osobowych mojego dziecka w środkach społecznego przekazu (prasa,
telewizja,  Internet)  w wypadku,  gdy  zostanie  laureatem.  Przyjmuję  do wiadomości,  że  dane
osobowe mojego dziecka będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz że przysługuje mi prawo
wglądu do danych osobowych mojego dziecka i ich poprawiania. 

………………………………………………………………………..
     (data, imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna prawnego)

……………………………………………………………..
                            (podpis)

OŚWIADCZENIE
(DOTYCZY UCZNIÓW PEŁNOLETNICH)

     Jako uczestnik V Konkursu Filozoficznego COGITO, ERGO SUM oświadczam, że wyrażam
zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym  dla  potrzeb
niniejszego konkursu oraz do zamieszczenia moich danych osobowych w środkach społecznego
przekazu  (prasa,  telewizja,  Internet),  jeśli  zostanę  laureatem.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że
wszystkie dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzenia tego konkursu. 

………………………………………………………………………..
     (data, imię i nazwisko) 

……………………………………………………………..
                            (podpis) 


