
ФИЛОСОФИЯ 

XI a клас 
                                                                   
                                                                        Философия - ЗП  
                    Учебният час ще се проведе на 19.05.2020 г. от 9:40 ч. до 10:10 ч. /втори час/. 
                    Необходими ви са учебникът и тетрадката по философия.  
 
                     Тема на урока: Човекът – индивидуалист 
                      Допишете плана на урока: 
                      4.Човекът – чужденец. Сам сред другите. 
                      5. Комуникативният човек – стреми се към комуникация с другите. 
                      6. Човекът – космополит 
 
XI в клас 

                                                                         Философия – ЗП 

                    Учебният час ще се проведе на 19.05.2020 г. от 10:20 ч. до 10:50 ч./ 3-ти час/. 

                    Тема на урока: Софистът и скептикът 

                    

                   Допишете плана на урока: 

                  6. Скептикът: 

                      а/ древногръцките скептици – Пирон, Тимон, Секст Емпирик – за първи път издигат 

съмнението в основен метод на философията; 

                      б/ съмнението като временно състояние 

                              -  Рене Декарт – според него всичко може да се постави под съмнение, но 

това, че се съмняваме е несъмнено. И доколкото съмнението е акт на мислене, то най-

достоверното начало за нашето познание е фактът на мисленето. 

                 „Мисля, следователно съществувам“ – Р. Декарт 

                  в/ истината е недостижима за древните скептици 

                  г/ да се въздържаме от мнение -  според скептиците човек трябва да се въздържа от 

крайни и устойчиви твърдения относно нещата. 

 

XI в клас 

                                                             Философия ЗИП 

                    Учебните часове ще се проведат на 18.05.2020 г. от 11:40 ч. до 12:50 ч./  5 и 6 час/. 

                    Тема на урока: Имануел Кант –живот и дейност. Що е философия? Метафизиката 

като склонност. Съждението като място на истината . Аналитични и синтетични съждения. Как 

са възможни синтетичните съждения? Пространството и времето като априорни нагледи.  

      

                       Не забравяйте да изпратите домашните си работи на моя имейл. 

 

XI б, г 

 

В часовете по философия през тази седмица ще разгледаме темите „Мистикът и романтикът“ и 

,,Прагматикът“. Плановете на уроците ще намерите в MS Teams. 

Домашна работа: В рубриката ,,Време за коментар“ в учебника прочетете коментарите към 

идеите на Бенедикт Спиноза /стр. 154/, Фридрих Шлайермахер /стр. 159/ и  Уилям Джеймс 

/стр. 164/. Отговорете на въпросите към тези коментари. 

Пишете на Word. Краен срок за изпращане на домашните работи – 24.05. /неделя/ на адрес 

s.pashova2020@abv.bg 

 

mailto:s.pashova2020@abv.bg

