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FILOZÓFIA 
 

Javítási-értékelési útmutató 

 
1. Írja be a keresztrejtvény vízszintes soraiba a filozófusok nevét! Az egyik függőleges 

sor a filozófia egyik diszciplínájának nevét rejti. 

1. Az újkori filozófia, matematika, fizika, orvostudomány meghatározó alakja. 

Legismertebb műve az Értekezés a módszerről. 

2. Filozófiájának egyik kulcsfogalma az Übermensch. 

3. Platón tanítványa és Nagy Sándor tanítója volt. 

4. Szerinte a megismerés folyamatában az érzékelés és az értelem egymástól 

elválaszthatatlan tevékenységek. 

5. Szerinte a tanulás visszaemlékezés. 

1.   D E S C A R T E S    

2. N I E T Z S C H E      

3.  A R I S Z T O T E L É S Z 

4.    K A N T        

5.  P L A T Ó N        

 

Diszciplína megnevezése: etika 

6 pont  

2. A következő filozófusok munkássága mely korszakokhoz köthetők? 

Írja be a neveket táblázat megfelelő rubrikájába! 

Nevek: Wittgenstein, Arisztotelész, Nietzsche, Descartes, Kant, Platón, Szent Ágoston, 

Aquinói Szent Tamás, Locke, Kierkegaard, Tertullianus, Szent Anzelm, Szókratész  

Antik görög 

filozófia 

Patrisztika Skolasztika 17-18. század 19-20. század 

Platón Szent Ágoston Aquinói Szent 

Tamás 

Descartes Wittgenstein 

Szókratész Tertullianus Canterbury 

Szent Anzelm 

Kant Nietzsche 

Arisztotelész   Locke Kierkegaard 

 

13 pont  
Minden helyes megoldás egy pontot ér.  



Filozófia 

OKTV 2018/2019 2 1. forduló 

 

3. Döntse el, hogy a következő állítások Nietzsche, Wittgenstein vagy egyik filozófiájára 

sem igazak! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő oszlopába! 

Állítások Nietzsche Wittgenstein Egyik sem 

A világ mindaz, aminek az esete fennáll. 
 X  

Cselekedj oly maxima szerint, amely egyúttal 

általános törvényként is érvényes lehet. 
  X 

Nyelvem határai világom határait jelentik. 
 X  

Isten halott! És mi öltük meg őt! 
X   

Isten létét öt úton lehet bizonyítani. 
  X 

Egy keresztény volt, az pedig meghalt a 

kereszten. 
X   

Számtalan használati módja van mindannak, 

amit jelnek, szónak, mondatnak nevezünk. 
 X  

Nem hallottatok arról az örültről, aki fényes 

délelőtt lámpást gyújtott... 
X   

Minden helyes megoldás egy pontot ér. 

8 pont  

4. Írja a fogalmak mellé a magyarázatukat! 

logosz: szabály, szó, értelem, kozmikus rendező elv, isteni bölcsesség 

a priori:  tapasztalat előtti, a tapasztalattól független, mindaz, ami korábbi 

metafizika: a természeti világon kívüli, túli létezők tudománya  

kauzalitás: okság 

A fogalom lényegét tartalmazó válaszok egy pontot érnek. 

4 pont  
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5. Melyik filozófiai műből valók a következő idézetek? 

Párosítsa a megadott műcímeket és az idézeteket!  

A) Így hát, Uram, aki értelmet adsz, add meg nekem - amennyire lehetséges -, hogy meg is 

értsem, hogy létezel, amiként hisszük, és hogy az vagy, aminek hiszünk. 

B) Sokféle értelemben mondunk valamit elsődlegesnek; a szubsztancia minden értelemben 

elsődleges. 

C) Sapere aude! Merj a magad értelmére támaszkodni! 

D) Ami tehát a megismerhető dolgoknak az igazságot, a megismerőnek pedig a megismerés 

képességét biztosítja: ezt kell a jó ideájának tekintenünk. 

E) Bizonyos dolgok hatalmunkban vannak, más dolgok nincsenek. 

Művek címe Idézetek betűjele 

Epiktétosz: Kézikönyvecskéje E 

Arisztotelész: Metafizika B 

Szent Anzelm: Proslogion A 

Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? C 

Platón: Az állam D 

5 pont 
6. A következő kérdésekre rövid indoklással válaszoljon! 

Melyik filozófiai kérdés foglalkoztatja önt leginkább? 

................................................................................................................................................. 

Ki az a filozófus, akinek filozófiáját szeretné alaposabban megismerni? 

..................................................................................................................................................... 

A filozófiai kérdés, illetve a filozófus megnevezése maximum 1-1 pontot ér. Csak 

elfogadható indoklással adható meg a 2-2 pont. 

4 pont 

7. Megismerhető-e a világ?  

Lehetőleg néhány filozófiai álláspontot megidézve érveljen saját álláspontja mellett egy-

másfél oldal terjedelemben! 

          

Az értékelés legfőbb szempontja az érvelés minősége kell, hogy legyen. Az igen/ nem/ nem 

tudom válaszok mindegyike elfogadható, de csak érvekkel alátámasztva. Amennyiben a 

versenyző nem tud megidézni egyetlen filozófiai álláspontot sem, de az érvelésének minősége 

saját álláspontja mellett és a dolgozat gondolati felépítése megközelíti a filozófiai esszétől 

elvártakat, akkor legfeljebb 3-4 pontot vonjunk le a maximálisan adható 10 pontból.  

10 pont 


