
Podstawy filozofii i filozofii języka – zagadnienia egzaminacyjne 
 
 

Podstawy filozofii 

 

1. Podstawowe dyscypliny filozoficzne: ontologia, epistemologia, etyka, logika, filozofia 

języka, filozofia umysłu, estetyka.  

2. Pierwsze pytanie filozoficzne („Z czego powstał świat?”): Tales z Miletu, 

Anaksymander, Anaksymenes, Parmenides z Elei, Empedokles, Demokryt.  

3. Intelektualizm etyczny Sokratesa. 

4. Metoda sokratyczna: metoda elenktyczna i metoda majeutyczna. 

5. Teoria idei Platona. 

6. Teoria sądów i sylogistyka Arystotelesa. 

7. Etyka epoki starożytnej: stoicyzm, epikureizm, cynizm. 

8. Spór o uniwersalia (średniowiecze): nominalizm i realizm. 

9. Brzytwa Ockhama. 

10. Kartezjusz: sceptycyzm metodologiczny i dualizm substancjalny. 

11. Empiryzm brytyjski: John Locke, George Berkeley, David Hume. 

12. Leibniz: teodycea i idea języka uniwersalnego. 

13. Kant: podział sądów (analityczne a priori, syntetyczne a posteriori, syntetyczne a 

priori) i imperatyw kategoryczny. 

14. Hegel: dialektyka (teza, antyteza, synteza). 

15. Mill: utylitaryzm i konotacyjna teoria znaczenia (podział na nazwy konotatywne i 

niekonotatywne). 

16. Kierkegaard: stadia rozwoju egzystencjalnego (studium życia estetycznego, studium 

życia etycznego, studium życia religijnego).  

17. Nietzsche: pojęcie resentymentu, moralność panów i niewolników. 

 

Podstawy filozofii języka 

 

18. Podejście do języka w filozofii analitycznej: konstruktywistyczne, 

rekonstruktywistyczne, deskryptywistyczne (lingwistyczne). 

19. Działy semiotyki: semantyka, pragmatyka i syntaktyka. 

20. Frege: podział na sens i nominat, analiza zdań o tożsamości.  

21. Russell: teoria deskrypcji. 



22. Wittgenstein z Traktatu logiczno filozoficznego: obrazkowa teoria znaczenia i zadania 

dla filozofii (drabina Wittgensteina).  

23. Wittgenstein z Dociekań filozoficznych: koncepcja gier językowych (przykłady gier 

językowych, pojęcie reguły, pojęcie uwag gramatycznych, zadania filozofii). 

24. Carnap: weryfikacyjna teoria znaczenia i jej konsekwencje dla rozważań 

metafizycznych. 

25. Ajdukiewicz: dyrektywalna teoria znaczenia (dyrektywa empiryczna, dyrektywa 

dedukcyjna, dyrektywna aksjomatyczna). 

26. Austin: wypowiedzi performatywne. 

27. Grice: implikatura konwersacyjna (zasada kooperacji oraz maksymy: ilości, jakości, 

odniesienia, sposobu).  

28. Kripke: krytyka teorii deskrypcji i przyczynowa teoria znaczenia. 

29. Quine: behawioryzm z punktu widzenia języka. 

30. Putnam: eksternalizmu i internalizm semantyczny.  
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