
XXXIV Olimpiada Filozoficzna

Zawody drugiego stopnia

Informacje

1. Zawody drugiego stopnia mają charakter egzaminu pisemnego, który składa 
się z jednej części, za którą można otrzymać łącznie 100 pkt. Przy każdym 
zadaniu podana jest liczba punktów możliwych do uzyskania
 

2. Praca pisemna ma charakter rozbudowanego testu łącznie z esejem, na jeden 
z trzech tematów, przedstawionych do wyboru. 
 

3. Na napisanie testu masz do dyspozycji 90 minut, na napisanie eseju zaś 150 
minut. Między testem a esejem przewidziana jest 30-minutowa przerwa. 
 

4. Praca pisana jest z wykorzystaniem platformy wskazanej przez Komitet 
Okręgowy OF i pod kontrolą osoby wskazanej przez KOOF. W trakcie 
egzaminu kamera musi być włączona przez cały czas jego trwania. 

POWODZENIA!

TEST

Zadanie 1  0- 10 pkt

Mówi się czasem: filozofia to umiejętność pytania. Do wymienionych poniżej działów 
(dyscyplin) filozofii podaj po dwa podstawowe pytania, które określają ich zasadniczy 
charakter.

a) Ontologia:

b) Epistemologia: 

c) Antropologia filozoficzna:

d) Etyka

e) Estetyka:

Zadanie 2 0-5 pkt



Jak odpowiadali wymienieni niżej filozofowie na podane pytania?

a) Zenon z Elei: Do czego prowadzi uznanie ruchu za zmianę miejsca?

b) Platon: Co istnieje obiektywnie, czyli niezależnie od podmiotu poznającego?

c) Św. Augustyn: W jaki sposób dochodzi człowiek do prawdy?

d) Św. Tomasz z Akwinu: Dzięki czemu cnoty – wiara, miłość, nadzieja - są dostępne dla 
człowieka?

e) Hegel: W jakich trzech formach przejawia się Duch absolutny?

Zadanie 3 0-5 pkt

Zdefiniuj pojęcie sceptycyzmu filozoficznego oraz wyjaśnij specyfikę sceptycyzmu 
metodologicznego, wskaż także jego twórcę.

a) Sceptycyzm filozoficzny

b) Sceptycyzm metodologiczny

c) Twórca sceptycyzmu metodologicznego 

Zadanie 4 0-4 pkt

Do Horacego (Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe.) nawiązał 
Immanuel Kant w tekście, w którym pisze o niepełnoletności człowieka. Odpowiedz na
pytania:

a) Jakie jest tytuł tej pracy Kanta?

b) Który fragment z tego wersu Horacego wykorzystał Kant?

c) Co, według Kanta, jest warunkiem wydobycia się z „niepełnoletności”?

Zadanie 5 0-2 pkt

Dwa z poniższych zdań są zdaniami w sensie gramatycznym, ale nie w sensie 
logicznym. Zaznacz, które to zdania?

a) Czy Joe Biden jest prezydentem USA?

b) Każdy człowiek jest śmiertelny.

c) Liczba 2 jest liczbą nieparzystą.

d) Życzę wszystkim wesołych Świąt.



Zadanie 6  0-1 pkt

Poprawność materialna i formalna to dwie różne własności rozumowań. Wśród 
poniższych, wskaż fałszywe zdanie dotyczące tego rozróżnienia.

a) Wnioskowanie może być materialnie niepoprawne i zarazem poprawne formalnie.
 

b) W formalnie poprawnym wnioskowaniu wniosek może nie wynikać logicznie z 
przesłanek.
 

c) Formalnie poprawne wnioskowanie może mieć wniosek, który jest zdaniem fałszywym.
 

d) Wnioskowanie jest poprawne materialnie, jeśli wszystkie przesłanki wnioskowania są 
prawdziwe.

Zadanie 7 0-1 pkt

Załóżmy, że ktoś zdefiniował „młotek” jako „coś, co służy do wbijania gwoździ”. Która
z poniższych definicji tworzy z tą definicją błędne koło?

a) Młotek jest to coś zbudowanego z trzonka i obucha.

b) Gwóźdź jest to coś wbijanego w ścianę.

c) Wbijanie gwoździ jest to czynność wykonywana młotkiem.

d) Wbijanie jest to coś, co się robi z gwoździem.

Zadanie 8 0-1 pkt

Które z poniższych zdań jest sprzeczne ze zdaniem „Nie każdy człowiek kogoś 
kocha”?

a) Każdy człowiek kogoś nie kocha.

b) Każdy człowiek jest przez kogoś kochany.

c) Nie istnieją ludzie, którzy kochają wszystkich.

d) Nie istnieją ludzie, którzy nikogo nie kochają.

Zadanie 9 0-4 pkt



Przeczytaj uważnie zamieszczony tekst i odpowiedz na pytania zamieszczone poniżej.

[…] Około 1960 roku świat filozofii Zachodu można było bez zbytniego uproszczenia 
przedstawić w postaci prostego diagramu dzielącego kwadrat na cztery równe części. W 
lewym górnym rogu mamy egzystencjalizm, nader podówczas modny w Europie Zachodniej,
w prawym górnym rogu umieszczona została tradycja analityczna dominująca w 
anglojęzycznych krajach po obu stronach Atlantyku, w lewym dolnym rogu zajął miejsce 
marksizm, oficjalna filozofia w Europie Wschodniej i w Chinach, i wreszcie w prawym dolnym
kwadracie mamy filozofię scholastyczną nauczaną w seminariach duchownych i na 
uniwersytetach katolickich.

Diagram ten charakteryzuje podobieństwa i różnice między tymi kierunkami 
filozoficznymi.

Egzystencjalizm Filozofia analityczna
Marksizm Scholastyka

Anthony Kenny, Posłowie.[w:] Oksfordzka ilustrowana historia filozofii.

Red. A. Kenny. Tł. J. Łoziński. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 275.

9.1. Jakie podobieństwa odnaleźć można między egzystencjalizmem a filozofią 
analityczną? Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Postrzeganie filozofii jako metody myślenia.
 

2. Ścisły związek z logiką formalną. 
 

3. Rozumienie filozofii jako sposobu życia. 
 

4. Troska o intelektualną i moralną autonomię jednostki.

9.2. Co różniło egzystencjalizm od filozofii analitycznej? Zaznacz poprawną 
odpowiedź.

1. Koncepcja filozofii jako zespołu doktrynalnych tez.
 

2. Przekonanie, że najważniejsze problemy filozoficzne zostały już wszystkie 
rozwiązane. 
 

3. Rozumienie filozofii jako sposobu życia. 
 

4. Troska o intelektualną i moralną autonomię jednostki.



9.3. Jakie podobieństwa odnaleźć można między marksizmem a scholastyką? 
Zaznacz poprawną odpowiedź

1. Rozumienie filozofii jako sposobu życia.  
 

2. Przekonanie, że najważniejsze problemy filozoficzne zostały już wszystkie 
rozwiązane. 
 

3. Troska o intelektualną i moralną autonomię jednostki.
 

4. Powiązanie z instytucjami, które nie stawiały sobie celów filozoficznych.

9.4. Co różniło marksizm od scholastyki? Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Koncepcja filozofii jako zespołu doktrynalnych tez.
 

2. Przekonanie, że najważniejsze problemy filozoficzne zostały już wszystkie 
rozwiązane. 
 

3. Rozumienie filozofii jako sposobu życia. 
 

4. Monizm materialistyczny.

Zadanie 10 0-4 pkt

Przedstaw podstawową tezę egzystencjalizmu i wymień trzech przedstawicieli tego 
kierunku filozoficznego.

a) Teza: 

b) Przedstawiciele:

Zadanie 11 0-3 pkt

Uzupełnij poniższe zdania, wpisując nazwiska filozofów, których wiąże się z 
początkami współczesnej filozofii analitycznej.

a) ... - niemiecki XVII-wieczny filozof i matematyk, którego filozofia świadomości bywa
uznawana za panpsychiczną; w zakresie logiki przedstawił główne założenia, między
innymi tego, co obecnie nazywamy koniunkcją, negacją czy tożsamością.



b)  ...  -  angielski  filozof,  będący  początkowo  zwolennikiem  idealizmu  absolutnego
(Bradley), zerwał z tą tradycją; w swych analizach, odwołując się do zdrowego rozsądku
podważał  utarte  filozoficzne  przekonania  i  niedorzeczności,  stał  się  m.in.  autorem
wyjątkowego  w  historii  filozofii  dowodu  na  istnienie  świata  fizycznego  (uczynił  to,
pokazując dłoń).

c) ... - polski filozof, uczeń Brentano, założyciel szkoły lwowsko-warszawskiej; głównym
przedmiotem  jego  zainteresowań  stało  się  ugruntowanie  metodologii  badawczej  i
definicyjnej  w  naukach  filozoficznych;  twórca  ważnego  rozróżnienia  na  treść,  akt  i
przedmiot aktów psychicznych.

Zadanie 12 0-6 pkt

Wyjaśnij znaczenie następujących sentencji i wskaż ich autorów:

1. esse est percipi

Autor: 

3. Credo quia absurdum - 

Autor: 

Zadanie 13 0-4 pkt

Przedstaw krótką definicję następujących pojęć:

a) panpsychizm 

b) panlogizm
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