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Javítási-értékelési útmutató 

1. feladat (5 pont) 

 

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

sorban egy olyan filozófiai fogalmat fedezhet fel, amelyet Platón és Locke más-más 

jelentéssel használt. 

 

1. Hollandiában élt, az újkori filozófia meghatározó alakja. Szerinte „Minden, ami van, 

Istenben van." 

2. A francia enciklopédista, a mű szervezője, főszerkesztője. 

3. Angol empirista filozófus. A liberalizmus szabadságfelfogásának megfogalmazója. 

4. Francia egzisztencialista filozófus. 1980-ban halt meg. 

 

 

 

 

 

Megfejtés: IDEA 

A vízszintes sorok helyes kitöltésére 1-1 pont, a megfejtésre 1 pont, összesen 5 pont adható. 

 

2. feladat (10 pont) 

Párosítsa a filozófiai irányzatokat, korszakokat és képviselőiket! (Az egyik név nem 

besorolható.)  

Wittgenstein, Nietzsche, Descartes, Aquinói Szent Tamás, Szent Ágoston, Szent Anzelm, 

Hérakleitosz, Comte, Camus, Marcus Aurelius, Kant 

 

Korszakok, irányzatok Képviselők 

Kora újkori filozófia Descartes 

Preszókratika Hérakleitosz 

Patrisztika Szent Ágoston  

Pozitivizmus Comte 

Hellenisztikus filozófia Marcus Aurelius 

Skolasztika Aquinói Szent Tamás  

Szent Anzelm 

Életfilozófiák Nietzsche 

Analitikus filozófia Wittgenstein 

Egzisztencializmus Camus 

1.   S P I N O Z A   

2.     D I D E R O T 

3. L O C K E       

4.    S A R T R E   
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3. feladat (6 pont) 

 

Írja a fogalmak mellé a magyarázatukat! 

 

logosz: értelmes beszéd; általános kozmikus rendező elv, szabály 

ataraxia: mentesség a zavaroktól  

kauzalitás: okság 

szubsztancia: a dolgok végső lényege; önmagában fennálló; tulajdonságok hordozója, 

alátámasztója; önmaga oka 

a priori: tapasztalás előtti; a korábbiból kiinduló  

arkhé: princípium, őselv, alapelv 

 

A tartalmilag megfelelő, de nyelvileg eltérő meghatározások is elfogadhatóak. 

 

4. feladat (6 pont) 

 

Írja a műcímek mellé a szerzőiket! 

 

Címek Szerzők 

A gyakorlati ész kritikája Kant 

Nikomakhoszi etika Arisztotelész 

Kézikönyvecske Epiktétosz 

Phaidón Platón 

Értekezés a módszerről Descartes 

Levél a vallási türelemről Locke 

 

5. feladat (5 pont) 

 

Kiktől származnak a következő idézetek? 

 

[...]a dolgokból csak azt ismerjük meg a priori módon, amit mi magunk helyezünk beléjük. 

Kant 

[…] el tudom képzelni: nincs testem, nincs világ és nincs tér, amelyben vagyok. De azért azt 

nem tudom elképzelni, hogy magam nem vagyok [...] 

Descartes 

Nyelvem határai világom határait jelentik.  

Wittgenstein 

Noha ez a Logosz örökké létezik, az emberek képtelenek megérteni [...] 

Herakléitosz 

Isten halott! Halott is marad! És mi öltük meg őt! 

Nietzsche 
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6. feladat (8 pont) 

 

A filozófiával kapcsolatos állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!   

 

Állítások Igaz Hamis 

Minden tétele a hiten alapul.  X 

A világunk egésze foglalkoztatja, bármi is kutatásának konkrét tárgya. X  

Az emberi létezésben megmutatkozó igazságok feltárására törekszik. X  

A filozófia nem támogatja, hogy a saját fejünkkel, akár kritikai módon 

gondolkodjunk. 
 X 

A világ egy-egy területének egyre mélyebb megismerésére és 

mindennapi hasznosítására törekszik. 
 X 

Szellemi örömforrás, a bölcsesség szeretete. X  

Közvetlen haszna miatt művelik.  X 

Alapvető kérdései napjainkig érvényben vannak. X  

 

7. feladat (10 pont) 

 

A kanti idézet közel kétszáz év távolából ma is elgondolkoztató. Vajon az emberiség mára 

kilábalt a kiskorúságából? Mi az Ön véleménye a kérdésről? Filozofáljon, érveljen saját 

álláspontja mellett egy-másfél oldal terjedelemben! 

 

„A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való 

képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a 

kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és 

bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljünk vele.  

Sapere aude! Merj a magad értelmére támaszkodni! – ez tehát a felvilágosodás jelmondata. 

Restség és gyávaság okozza, hogy az emberiség oly nagy része, habár a természet már rég 

felszabadította az idegen vezetés alól, szívesen kiskorú marad egész életében, s azt is, hogy 

másoknak oly könnyű ezek gyámjává feltolni magukat. Kiskorúnak lenni kényelmes.” 

 
 Immanuel Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? 
 Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások. Második javított kiadás.  

 Budapest: Gondolat Kiadó1980. 77-85. o. 

 

Az esszé várható tartalma, 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 


