
XI а  клас 
Философия – ЗП 

   
Учебният час ще проведе на 26.05.2020 г. от 09:40 ч. до 10:10 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.“ 
 
XI б, г клас 
В часовете по философия през тази седмица ще се запознаем с основните философски идеи на 
Джон Лок и Блез Паскал – представители на философията от епохата на Новото време. 
Плановете на уроците ще намерите в MS Teams. 
Домашна работа: Отговорете на следните въпроси:  

1. Кои са основните тези на философския емпиризъм на Джон Лок? 
2. Защо според Блез Паскал човекът е ,,мислеща тръстика“? 

Краен срок за изпращане на домашните работи – 31.05. /неделя/ на адрес 
s.pashova2020@abv.bg 
 
XI в клас 
                     
               Часът по философия ЗП ще се проведе на 26.05.2020 г. от 10:20 ч. до 10:50 ч. / 3-ти час/. 
                                           Урокът е на стр.144 в учебника . 
                                           Тема на урока: ТЕОРЕТИКЪТ 
                                            План на урока: 

1. Образът на учения  в античността, в средновековието и в нашето съвремие. 
2. Теорията като умозрение 
3. Гледна точка без хоризонт – теоретикът  се издига над своята собствена и  

             ограничена среда и се стреми да формулира обективни космически и универсални закони. 
4. Математиката – език на науката  
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