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1. Oldja meg a rejtvényt!   

1. D E D U K C I Ó ̷ 

2. ̷̷ R Á C I Ó ̷ ̷ ̷ 

3. H É D O N É ̷ ̷ ̷ 

4. O N T O L Ó G I A 

5. N Y E L V ̷ ̷ ̷ ̷ 

 

A rejtvény megoldása: ERÉNY 

 

Az 5 vízszintes sor helyes megfejtése: 5 pont +1 pont a megfejtés 

6 pont  

 

 

2. Írja be a táblázatba a korszakokhoz illeszkedő neveket, majd a hozzájuk kötődő 

fogalmakat!  

 
Korszakok Antik Patrisztika Skolasztika Felvilágosodás 19. század 20. század 

Nevek Platón Szent 

Ágoston 

Szent 

Anzelm 

Voltaire Nietzsche Wittgenstein 

Fogalmak anamnézis  szabad 

akarat 

ontológiai 

istenérv 

a létező 

világok 

legjobbika 

 

Übermensch 

 

nyelvjáték 

 

12 pont  

 

Minden helyes beírás 1 pont 
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3. Határozza meg röviden a következő filozófiai fogalmakat! 

A csupán nyelvileg eltérő meghatározások is elfogadhatók. 

 

logosz: szó, tan, értelem; értelmes beszéd, a világ rendező elve, stb. (minimum 3 különböző 

jelentés említése esetében adható meg az 1 pont) 

attribútum: a dologtól elválaszthatatlan sajátosság 

emanáció: kiáramlás, kisugárzás 

szubsztancia: a dolgok legvégső lényege, a tulajdonságok alapzata  

kauzalitás: okság 

arkhé: őselv, alapelv, amelyből minden keletkezik 

dualizmus: filozófiai elgondolás, mely szerint a világot két alapelv uralja, illetve két, 

egymástól független típusba tartozó létezők alkotják  

homo mensura elv: Protagórasz alapgondolata: az ember a mérték (Protagórasz nevének 

említése nélkül is megadható az 1 pont) 

 

8 pont  

 

 

4. Kitől idézünk?  

„A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából.”      

Kant  

„Elhatároztam, hogy felteszem: mindazok a dolgok, amelyek valaha is bejutottak elmémbe, 

nem igazabbak, mint álmaim csaló képei. De csakhamar láttam, hogy mialatt így mindent 

hamisnak akartam felfogni, szükségképp kellett, hogy én, aki ezt gondoltam, legyek valami.” 

Descartes 

„Nem fogom megengedni, hogy a nem létezőből / mondd vagy gondold keletkezését, mert 

nem gondolható el és nem mondható, hogy nem létezik”  

Parmenidész 

„Létezni annyi, mint észleltnek lenni”  

Berkeley 

4 pont  
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5.Társítsa a szerzőt és művét!  

 

 

Művek Szerzők 

Értekezés a 

módszerről  

Descartes 

Novum Organum  Francis Bacon 

A szellem 

fenomenológiája  

Hegel 

Az állam  Platón 

Isten városáról  Szent Ágoston 

Így szólott 

Zarathustra 

Nietzsche 

Nikomakhoszi Etika  Arisztotelész 

A tiszta ész kritikája Kant 

Lét és idő  Heidegger 

A világ mint akarat és 

képzet  

Schopenhauer 

  

10 pont  

 

6. Filozofáljon, írjon egy-másfél oldalas esszét a következő kérdésről! 

Vámos Tibor írásából idézünk. 

Józan becslés szerint is, a következő, legfeljebb három évtizedben az automatizálás, 

robotosítás fejlődésével minden olyan munkafajta kiváltható, olcsóbb és megbízhatóbban 

végezhető lesz, amely a hagyományos emberi fizikai és nem fizikai tömegmunkára ma még 

jellemző.  

Mi lesz az új emberi szerep, hogyan alkalmazkodik az emberiség ehhez az új világhoz? Mi 

lesz létünk tartalma?  

 

Várható tartalom, az értékelés szempontjai: 

 a versenyző képes filozófiai szinten tárgyalni a kérdést 

 filozófiatörténeti ismereteit aktivizálva kapcsolódik a témához 

 argumentációja megfelelő  

 felfedezhetők a kifejtésben eredeti gondolatok, illetve a szöveg struktúrája eredeti 

 nyelvileg világos a megfogalmazás 

10 pont  

 


