
Arystoteles (384-322 p.n.e.)  

Arystoteles był uczniem Platona, lecz nie zgadzał się z 

jego poglądami dotyczącymi natury człowieka. 

Arystoteles był zafascynowany przyrodą i zgłębiał 

wiedzę o roślinach i zwierzętach. Zainteresowanie 

przyrodą wpłynęło na jego poglądy filozoficzne. Uważał 

on, że nie ma świata idei, lecz istnieją tylko różne formy 

życia (liv). 

Arystoteles widział, że w przyrodzie wszystko cały czas 

się zmienia. Uważał on, że zmiany te są dobre, gdyż 

przyroda funkcjonuje dobrze. Wszytko ma swój cel: z 

żołędzia (eikenøtt) wyrasta dąb (eiketre), a kijanka (rumpetroll) przeobraża się w żabę. 

Dusza według Arystotelesa oznaczała sam sposób życia i jego rozwój. Żaba (frosk) na 

przykład skacze i rechocze – to jest właśnie jej dusza. Jeśli żabę przejedzie samochód, zniknie 

zarówno ciało, jak i dusza, gdyż nie będzie ona mogła ani skakać, ani rechotać (kvekke). 

 

Arystoteles twierdził, że człowiek rozwija się (utvikler seg) kiedy używa rozsądku i 

umiejętności myślenia. Wtedy wiedzie się dobre życie. Uważał on jednak, że istnieją w tej 

kwestii różnice między ludźmi i ani kobiety, ani niewolnicy nie mają takich samych 

możliwości, co wolni mężczyźni. 

                Arystoteles 



Według Arystotelesa człowiek szczęśliwy (lykkelig) to taki, który myśli mądrze i rozsądnie. 

Człowiek mądry i rozsądny będzie zawsze postępował właściwie. Właściwe postępowanie to 

kierowanie się zasadą złotego środka (den gylne middelvei). Oznacza to, że dobrze być 

odważnym, lecz nierozsądnie być tchórzliwym (feig) lub zuchwałym (dumdristig). Właściwe 

jest być hojnym (gavmild), lecz złe jest bycie skąpym (gjerrig) lub rozrzutnym (sløsete). 

Źródło: Inn i Livet 7 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Rzeźba Augusta Rodina „Myśliciel” przedstawia zamyślonego filozofa. 



Prawda czy fałsz? 

 P F 

Arystoteles był nauczycielem Platona.   

Arystoteles był zafascynowany przyrodą.    

Arystoteles wierzył w świat idei.   

Według Arystotelesa szczęśliwy człowiek, to człowiek rozsądny.   

Według Arystotelesa kobiety, wolni mężczyźni i niewolnicy byli sobie równi.   

Według Arystotelesa człowiek powinien kierować się zasadą złotego środka.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wpisz norweskie wyrazy do tabelki. 

 

 

 

 

 

POLSKI NORWESKI 

SKĄPY  

DĄB  

ZASADA ZŁOTEGO ŚRODKA  

ŻYCIE  

ROZRZUTNY  

RECHOTAĆ  

TCHÓRZLIWY  

ŻOŁĄDŹ  

SZCZĘŚLIWY  

ZUCHWAŁY  

KIJANKA  

HOJNY  

ŻABA  

 

EIKETRE    GAVMILD  LYKKELIG FROSK 

 SLØSETE  RUMPETROLL  FEIG              

 DEN GYLNE MIDDELVEI  LIV  KVEKKE 

 GJERRIG   EIKENØTT   DUMDRISTIG 


