
Filozófia 

Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei 

Az "A" feladat témakörei 

 

FILOZÓFUSOK  Kötelező: (9) Választható: (3) 

 

1. Platón    
 

államelmélete, ideatana; Arisztotelész elképzelése a kérdésről  
 

2. Arisztotelész   
 

a létező típusai; államelmélete 
 

3. Szent Ágoston 
 

hit és tudás viszonya; etikája  
 

4. Aquinói Szent Tamás  
 

a lét és a létező, Isten mint végtelen létteljesség, anyag - forma, lehetőség - valóság; 

univerzália-vita, istenérvek 

 
 

5. Descartes  
 

a szkepszis és a módszeres kétely, Cogito ergo sum - tétel 

res cogitans és res extensa, clare et distincte, autonóm etika  
 

6. Locke 
 

empirista felfogása, velünk született eszmék; ideák 
 

7. Kant  
 

a kritikai filozófia transzcendentális jellege; a metafizika kopernikuszi fordulata;  

a szabad akarat mint az erkölcsi cselekvés lehetőségi feltétele  
 

8. Nietzsche   
 

„Isten halott” gondolata, a morál, az erkölcsi jó és rossz  
 

9. Heidegger 
 

a jelenvalólét mint szorongás, halálhoz viszonyuló lét, időbeli lét,  

a Semmi problémája: Heidegger – Carnap vita 
 

10. Wittgenstein  
 

a kijelentések igaz, illetve hamis volta; a nyelv és a világ 
 

11. Kierkegaard 
 

az individuum választási lehetőségei, a hit és a létezés  
 

12. Apáczai Csere János munkásságának vagy Hamvas Béla filozófiájának értékei 



FILOZÓFIAI PROBLÉMÁK  

 

13. A létre vonatkozó kérdés  
 

a létkérdésre adott filozófiai válaszok: a kérdés újbóli felvetése: Heidegger, Platón  
 

14. Megismerhetőség, igazság, bizonyosság  
 

Bécsik Kör az állítások igazságáról; Kuhn: a tudományos kutatásról szóló elmélet 

újragondolása  
 

15. Végesség és végtelenség  
 

a végtelen lét és a véges létező (emberi) problémája Descartes, Heidegger vagy Husserl 

filozófiájában  
 

16. Mi a filozófia? 
 

különböző felfogások a filozófia mibenlétéről 
 

17. Etikai problémák 
 

különböző felfogások az erkölcsi parancsokról és az értékítéletekről; etikai problémák a 

genetika fejlődésének következtében 

 

18. Globalizáció és társadalom   

 

a globalizáció fogalma; a globalizáció előnyei és hátrányai; a globalizáció folyamatának 

sajátosságai; Konrad Lorenz felfogása  
 

KORSZAKOK, IRÁNYZATOK 

 

19. Antik görög filozófia  
 

a preszókratikusok által vizsgált filozófiai problémák; hellenisztikus boldogság felfogások 
 

20. XX. századi filozófia  
 

posztmodern állapot: Lyotard; utópiák 
 

  



 

A „B” feladathoz kapcsolódó szemelvények (Az "A" feladat témájától eltérő részlet elemzése) 

Evandro Agazzi: A jó, a rossz és a tudomány; Marx György: a marslakók érkezése 
 

Camus: Sziszüphosz mítosza 
 

Kis János: Az abortuszról. Érvek és ellenérvek 
 

Comte: A pozitív szellem 
 

Nietzsche: Így szólott Zarathustra. A három átváltozásról 
 

Heidegger: A műalkotás eredete 
 

Nietzsche: A tragédia születése 
 

Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül 
 

Platón: Lakhész 
 

Platón: A lakoma 
 

Hérakleitosz: B1 
 

Kant: A tiszta ész kritikája 
 

Bacon: Novum Organum 
 

Hume: Tanulmány az emberi értelemről 
 

Descartes: Értekezés a módszerről 
 

Arisztotelész: Nikomakhoszi etika 
 

Antiphon: B 44 
 

Szent Ágoston: Vallomások (az időről) 
 

Platón: Állam (Naphasonlat) 
 

Platón: Állam (Barlanghasonlat) 

 


