PRZYKŁADOWE PYTANIA
(dotyczą Ojca prof. Mieczysława A. Krąpca)
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Wymień przynajmniej trzy czynniki, które tkwią u podstaw więzi narodowej?
Co jest, według o. Krąpca, najważniejszym czynnikiem kształtującym kulturę?
Na bazie jakiej kultury powstawało Państwo Polskie?
Jak można określić stosunki, jakie panowały w Polsce między religiami i wyznaniami religijnymi
na przestrzeni wieków?
Co oznaczałoby, zdaniem o. Krąpca, oderwanie narodu polskiego od religii katolickiej i Kościoła?
Co może być, według o. Krąpca, podstawą solidarności ogólnoludzkiej?
Jakie najważniejsze wyznania religijne i religie były obecne na ziemiach polskich obok Kościoła
Katolickiego – wymień przynajmniej 3?
Co, według o. Krąpca, jest najwyżej cenioną wartością w tradycji i kulturze polskiej?
Jak nazywał się średniowieczny polski filozof, który wystąpił w obronie suwerenności państwa polskiego
w czasie najazdu krzyżackiego?
Jak najkrócej o. Krąpiec określał to, czym jest Ojczyzna?
W czym o. Krąpiec najbardziej dostrzega różnicę między patriotyzmem i nacjonalizmem?
Jakie najważniejsze cechy przypisuje o. Krąpiec narodowi polskiemu – wymień przynajmniej 3?
Jak nazywano Polskę w związku z obroną Europy przed zalewem min. Islamu?
Jak nazywa się dziedzina filozofii, na której o. Krąpiec oparł swoją filozofię kultury?
Co oznacza łacińskie określenie „recta ratio”?
Co jest, według o. Krąpca, przedmiotem moralności?
Co, zdaniem o. Krąpca, jest charakterystyczne dla kultury chrześcijańskiej, czego nie odnajdziemy w żadnej
innej kulturze?
Co w ujęciu o. Krąpca oznacza określenie polskiej kultury mianem „kultura personalistyczna”?
Jakie najważniejsze cechy kultury personalistycznej wskazuje o. Krąpiec – wymień przynajmniej 3?
Gdzie w czasie zaborów trafiły zbiory dawnej biblioteki Ojców Dominikanów z Lublina?
Czym cechowało się nauczanie historii w szkole, do jakiej uczęszczał o. Krąpiec?
Jak nazywał się rzymski filozof, który jako pierwszy mówił o kulturze jako „uprawie ducha ludzkiego”?
Czym, najogólniej biorąc, według o. Krąpca, kultura różni się od cywilizacji?
Jakie trzy najważniejsze dziedziny życia ludzkiego wyróżniał za Arystotelesem o. Krąpiec?
Czym jest według o. Krąpca cnota etyczna?
Jakie ogólnoludzkie wartości są niezbędne do samorealizacji osoby ludzkiej?
Co powstaje w wyniku przekształcania i doskonalenia zastanego przez człowieka świata natury?
Która cnota kardynalna jest według o. Krąpca najważniejsza?
Jaki akt stoi u podstaw ludzkiego czynu, bez którego to aktu czyn ludzki nie mógłby zaistnieć?
Co oznacza grackie określenie „theoria”?
Jak brzmi klasyczna definicja prawdy?
Kto sformułował jedną z klasycznych definicji dobra – „dobrem jest to, czego wszyscy pożądają”?
Z jaką dziedziną kultury związana jest świętość?
Co zdaniem o. Krąpca jest posłannictwem Polski wobec innych narodów?
Jakie jest najważniejsze przykazanie filozoficzne, według o. Krąpca?
Jak nazywała się mityczna rzeka zapomnienia?
Co, zdaniem o. Krąpca, jest najważniejsze w świecie dla poznania filozoficznego?
Czego dotyczą łacińskie określenia ius i lex?
Jak nazywał się sąd, który po II wojnie światowej skazywał zbrodniarzy hitlerowskich za popełnione
przestępstwa?
Jak nazywa się kodeks praw człowieka uchwalony przez ONZ po II Wojnie Światowej, do którego
o. Krąpiec nawiązuje w swojej filozofii praw człowieka? Podaj, w którym roku ogłoszono ten dokument?
Co, zdaniem o. Krąpca, jest naczelnym celem państwa?
Wymień dwie najważniejsze zasady bytu i poznania?
Jak brzmi, zdaniem o. Krąpca, najważniejsze pytanie filozoficzne?
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Podaj przynajmniej dwa przykłady pytań filozoficznych?
Jak nazywa się dziedzina filozofii, która zajmuje się ludzkim poznaniem?
Jak nazywa się dziedzina filozofii, która zajmuje się prawami ludzkiego myślenia?
Jak nazywa się dziedzina filozofii, która zajmuje się człowiekiem?
Co oznacza stwierdzenie Arystotelesa „tabula rasa”?
Skąd, według o. Krąpca, człowiek czerpie swoje poznanie?
Jakim mianem w tradycji określano funkcję, jaką spełnia filozofia wobec teologii?
Co najczęściej o. Krąpiec określał mianem substancji?
Wymień inne nazwy, jakich używał o. Krąpiec na określenie świata – przynajmniej 2?
Jakie systemy społeczne krytykował o. Krąpiec – wymień przynajmniej 2?
Za jakim systemem społecznym opowiadał się o. Krąpiec?
Na czym polega tzw. „kultura śmierci”, na którą zwrócił uwagę Ojciec Święty Jan Paweł II?
Który filozof powszechnie uważany jest za twórcę filozofii epoki nowożytnej?
Wymień przynajmniej dwa imiona średniowiecznych filozofów arabskich, do których odwołuje się
o. Krąpiec?
Jak zatytułowane jest największe dzieło św. Tomasza z Akwinu?
Jak nazywał się najważniejszy mistrz i nauczyciel św. Tomasza z Akwinu?
Z czego utrzymywał się KUL w okresie komunizmu?
Którego z filozofów francuskich o. Krąpiec cenił najwyżej?
Czym jest filozofia według o. Krąpca?
Na czym polega tzw. błąd antropologiczny?
Jakich języków obcych i jak długo uczył się o. Krąpiec w gimnazjum?
W jakim kraju znajduje się obecnie miejsce urodzenia o. Krąpca?
Jak się nazywa szkoła filozoficzna, której o. Krąpiec był twórcą?
Na jakim uniwersytecie pracował o. Krąpiec?
Jakimi dyscyplinami filozoficznymi zajmował się o. Krąpiec? (podaj przynajmniej 3)
Z jakimi filozofami współpracował o. Krąpiec na uniwersytecie? (wymień przynajmniej 3 nazwiska)
W jakim mieście o. Krąpiec mieszkał przez całe życie?
Jak nazywa się encyklopedia, którą zainicjował i współtworzył o. Krąpiec pod koniec życia?
Wymień przynajmniej 1 nazwisko nauczyciela o. Krąpca?
Jak się nazywa filozofia uprawiana przez o. Krąpca?
Kiedy odbyło się historyczne spotkanie przedstawicieli polskiej nauki z M. Gorbaczowem na Zamku
Królewskim w Warszawie, gdzie o. Krąpiec zabrał głos?
W jaki sposób, według o. Krąpca, człowiek, dziecko, ujawnia swoją postawę filozoficzną
Jakie główne problemy o. Krąpiec wyjaśniał w metafizyce? (wymień co najmniej 2)
Jakie problemy dotyczące życia człowieka o. Krąpiec podejmował w antropologii – wymień co najmniej 3
Jakie tytuły noszą trzy wydane zbiory radiowych felietonów o. Krąpca?
Jak nazywa się kultura, która nabudowana jest na religii katolickiej, której dotyczy jedna z małych
książeczek o. Krąpca.
Z jaką historyczną unią między narodami wiąże się miasto, w którym żył i pracował o. Krąpiec?
Czego domagał się dla narodów i państw o. Krąpiec podczas wystąpienia na Zamku Królewskim wobec M.
Gorbaczowa.
O poszanowanie jakich praw w swojej twórczości apelował o. Krąpiec?
Czym się różni cywilizacja życia od cywilizacji śmierci?

