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Anotace DUMu: Studijní materiál má podobu pracovních listů a je určen pro studenty maturitních
ročníků. Cílem je zopakovat základní pojmy, které se týkají hlavních
náboženství a středověké křesťanské filozofie.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

NÁBOŽENSTVÍ A KŘESŤANSKÁ FILOZOFIE

Úkol č. I: Objasněte následující pojmy:

Pojem

Definice

Panteismus
Polyteismus
Monoteismus
Deismus
Ateismus
Teologie
Religionistika

Úkol č. II: Přiřaďte k danému náboženství (popř. několika) následující pojmy:
schizma, ikona, synagoga, přijímání, Mojžíš, Višnu, dharma, ramadán, nirvána, védy, mešita,
rabín, karma, obřízka, reinkarnace, salát, varna

Náboženství
Křesťanství
Judaismus
Islám
Hinduismus
Buddhismus

Pojmy

Úkol č. III: Tajenka skrývá název čtyř částí Nového zákona, které hovoří o životě
a působení Ježíše z Nazareta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Legenda:
1. Jak se nazývá místo v Jeruzalémě, které je dnes židovským poutním místem? (2 slova)
2. Jak se nazývá východní církev, která se oddělila po vyvrcholení sporů mezi věroukou
východní a západní?
3. Jak se nazývá proces, který usiloval o nápravu poměrů v církvi a o návrat ke kořenům
křesťanství?
4. Dvě základní větve islámu tvoří šíité a ……………….
5. Jak se říkalo městské čtvrti, kde museli žít Židé?
6. Jak jsou označované nové náboženské skupiny?
7. Jak se nazývá hnutí uvnitř daného náboženství, které se vyznačuje doslovným až
nesnášenlivým lpěním na náboženské doktríně?
8. Kterým slovem vyjadřujeme náboženskou a rasovou nenávist k Židům?
9. Jak se jmenoval zakladatel islámu?
Úkol č. IV: Zodpovězte následující otázky:
1. Jaké společné rysy mají 3 hlavní monoteistická náboženství?
2. Co to byl tzv. Milánský edikt?
3. Na jaké 3 hlavní proudy se dělí křesťanství?
4. Uveďte 3 židovské svátky.
5. Vysvětlete tzv. 5 pilířů islámu.
6. Čím se liší dvě hlavní větve islámu?
7. Uveďte 3 příklady nových náboženských hnutí.

Úkol č. V: Vyřešte úkoly týkající se filozofie patristiky a scholastiky:
1. Vysvětlete pojem patristika.
2. Vysvětlete pojem predestinace, kdo se jí zabýval?
3. Jak vnímá tento filozof čas?
4. Vysvětlete pojem scholastika, na jaká období se dělí?
5. Který filozof v období scholastiky vysvětluje 5 důkazů boží existence? Uveďte 2 důkazy.
6. Stručně charakterizujte filozofii Williama Occama.
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