
ФИЛОСОФИЯ 

XI  а клас 

Философия – ЗП 

Учебният час ще се проведа на 12.05.2020 г. от 9:40 ч. до 10:10 ч. 

Необходими Ви са учебникът и тетрадката по философия. Урокът е на стр. 128 в учебника. 

Тема на урока : Човекът – индивидуалист 

План на урока: 

1. Човекът – единак  

2. Човекът – индивидуалист. Сам с другите: 

        а/ философията на индивидуализма – типична за началото на капитализма и за 

нашето     съвремие 

         б/ в архаичното общество – индивидуалните действия са подчинени на 

оцеляването на рода 

         в/ античният човек – цени преди всичко общото, стреми се неговият живот да 

съответства на разумната природа на космоса, да се вслуша в логоса 

        г/ средновековният човек – душевната свобода е в центъра на индивидуалните 

възможности и личния избор на човека 

       д/ модерният човек – индивидуализмът е свързан с установяването на всеобщите 

граждански права и е следствие от реалното социално разкрепостяване  и 

освобождаване на човека 

3. Човекът – егоист. Сам срещу другите :  

      а/    егоизмът – следствие от вродения ни инстинкт за самосъхранение 

      б/    грижата за себе си – основа  в живота на човека – егоист. 

ЗАДАЧА: По първа точка от плана отговорете на следните въпроси: 

1. Възможна ли е пълна самота ? 

2. В романа „Робинзон Крузо“ авторът Даниел Дефо описва живота на своя герой. 

Припомнете си съдържанието на романа и отговорете на  следните въпроси: 

1. Дали Робинзон Крузо е пример за човек, който може да оцелее сам-самичък в света? 

2. Може ли Робинзон Крузо  да съществува напълно  изолиран от обществото, в което е 

живял? 

Отговорите на въпросите изпращайте на моя имейл: mil.ata56@gmail.com 

XI  б, г 

В часовете по философия през тази седмица ще разгледаме темата „Теоретикът“. Плана на 

урока ще намерите в MS Teams. 

Домашна работа: стр. 145 от учебника, въпроси № 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Домашната работа е задължителна само за тези ученици, които не са написали и изпратили 

нито една домашна работа до миналата седмица.  

Пишете на Word. Краен срок за изпращане на домашните работи – 17.05. /неделя/ на адрес 

s.pashova2020@abv.bg 
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XIв  клас 

Философия – ЗП 
Учебният час ще проведе на 12.05.2020 г. от 10:20 ч. до 10:50 ч. 
Необходими ви са учебникът по философия и тетрадката. Урокът е на стр. 137 в учебника. 
Тема на урока:   Софистът и скептикът 
 План на урока: 

                     1.  Софистът: 
                                    а/ поява на софистите – през втората половина на V век преди н.е. в древна Гърция;  

                   б/ представители – Протагор, Горгий, Хипий, Продик, Тразимах; 
                   в/ отношението на Сократ към софистите – подлага на остра критика дейността на 
софистите; 
                   2. Основни идеи на софистите –според тях всичко е относително. Те отхвърлят 
абсолютните истини; всяка истина е относителна 
               Според Протагор: “Човекът е мяра на всички неща: на съществуващите, че съществуват и 
на 
несъществуващите, че не съществуват.“   

                       3.  Уловките на софистите – в хода на беседит те често си служели с непочтени средства 
с        цел да спечелят в спора. 

                       4. Софистиката като състезание – винаги софистите се ръководели от стремежа за 
победа над съперниците си. 

                       5. Приносът на софистите във философията: 
                       а/ развиват умението да се формулират правилно и убедително съждения, с което 

поставят основите на формалната логика; 
                      б/ развиват диалектическото мислене чрез противопоставяне на различни аргументи 

при водене на беседата; 
                     в/  оформят принципите на ораторското изкуство; 
                     г/ създават основите на критичното мислене; 
                    д/ ново разбиране на образователната дейност – развитие на мисловни и словесни 

умения  
                    Очаквам  да изпратите на моя имейл отговорите на въпросите  към урока „ Човекът – 

индивидуалист.“   
       
 
Философия - ЗИП 

Часовете ще се проведат на 11.05.2020 г. от 11:40 ч. до 12:50 ч. 

 

Тема: Жан – Жак Русо – живот и дейност. Парадоксът на свободата. Природният човек и 

дефектите на свободата. Природна и гражданска свобода. Общата воля. Общественият 

договор. 

                    По темата да се готви Кристиян Георгиев. 

                    Следващата тема е за немския философ Имануел Кант. По тази тема да се готви 

Траян Трайков. 

                    Очаквам да ми изпратите домашните работи по ЗИП философия. 

 

                    

 

 


