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Filozófia — középszint

Javítási-értékelési útmutató

A rész (30 pont)
1. feladat
Írja be a keresztrejtvény vízszintes soraiba a meghatározásoknak megfelelő filozófiai
fogalmakat! Miután kitöltötte a vízszintes sorokat, határozza meg a keresztrejtvény
kiemelt függőleges oszlopában szereplő antik filozófiai fogalmat!
Vízszintes soronként 2-2 pont, a helyes definícióért szintén 2 pont adható. A definíció színvonalától függően 1 pont is adható.
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Az antik filozófiai fogalom definíciója:
Az örök létező Platón filozófiájában.
(Az örök mellett elfogadható még: változatlan, tökéletes, valódi, igazi.)
2. feladat
Az alábbi állítások közül aláhúzással jelölje meg azt az ötöt, amely az antik filozófiához
köthető! (helyes aláhúzásonként 1-1 pont adható)
A helyes életvezetésnek a test fájdalommentességére és a lélek zavarmentes állapotára kell
törekednie.
Az igazság megtalálásához a módszeres kétely vezet el.
A kijelentések összessége a nyelv.
A tanulás visszaemlékezés.
Az erényt a középhatár jellemzi.
A szépség örök, a szép dolgok azonban múlandók.
A megismerés során a valóság igazodik az emberi elméhez.
A négy sarkalatos erény a bölcsesség, a bátorság, a mértékletesség és az igazságosság.
A legfőbb értékek elértéktelenedtek, viszonylagossá váltak.
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3. feladat
Írja be az állítások betűjelét a táblázat megfelelő sorába! Egy filozófushoz több állítás is
tartozhat, és lehet olyan filozófus, akihez egyetlen állítás sem tartozik.
(részfeladatonként 2-2 pont)
Filozófus
Platón
Arisztotelész
Kant
Descartes
Nietzsche

Állítás betűjele
B
–
A, C, D
E, F
–

A) Minden ismeretünk tapasztalati jellegű, de nem minden ismeretünk származik
tapasztalásból.
B) A fizikai világ jelenségeinek nincs igazi létük.
C) A tér és az idő a priori szemléleti forma.
D) A tárgyaknak az ember megismerő képességéhez kell alkalmazkodniuk.
E) A megismerés előfeltétele a módszeresen és radikálisan alkalmazott kétely.
F) Vannak velünk született eszméink, amelyek nem származnak sem a tapasztalatból, sem
a képzeletből.
4. feladat
Egészítse ki az alábbi mondatokat! (részfeladatonként 1-1 pont)
Az …. [C]…. alapkérdéseinek középpontjában a jó áll, az erkölcsi jelenségek és értékek
vizsgálatával foglalkozik.
A) esztétika
B) ontológia
C) etika
Descartes ….[B] …. szóló tanításában a kiterjedt testek és a tiszta gondolkodás élesen
elkülönül egymástól.
A) teológiáról
B) szubsztanciáról
C) apatheiáról
Az új mitológiát teremtő fiatal Nietzsche világmagyarázó szimbólumai ókori görög istenek
voltak: …. [C]…. és Dionüszosz.
A) Aphrodité
B) Artemisz
C) Apollón
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B rész (feladatonként 35 pont = 70 pont)
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról:
Szempontok
Problémaérzékenység
Szövegértelmezési készség
Filozófiatörténeti tájékozottság
Argumentáció
Nyelvi megformálás
Összesen
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Várható tartalmi elemek
1. szövegrészlet
Platónnál a megismerés problémája elválaszthatatlan az ideatantól. A platóni filozófia az emberi megismerést fokozatokra bontva szemlélteti. A legalacsonyabb szintű ismeretet a találgatás vagy sejtés jelenti. Ennek tárgyai a szubjektív vélemények. Egy szinttel magasabb fokú ismeret a hiedelem, amelynek tárgyai az érzékelhető dolgok. A következő szintet az értelmi ismeret vagy következtető gondolkodás jelenti, ennek tárgyai a matematikai valóságok. A legmagasabb szint a belátás vagy szellemi szemlélés. Ennek tárgyai az ideák. Az első és a második fokozat nem más, mint vélekedés (doxa); a harmadik és a negyedik a tulajdonképpeni ismeret (episztémé). Platón megismerésről szóló tanítása az államelmélettel is összefügg:
az ideális államot a valódi létezők vizsgálatával foglalkozó, az igazi tudással rendelkező,
a legfőbb jót ismerő filozófusoknak kell vezetniük.
2. szövegrészlet
A német filozófus ezen írása elválaszthatatlan a többi, korszakos jelentőségű munkájától,
amelyekben a szubjektumot állította vizsgálódásai középpontjába. Kant alapvető feladatának
tartotta, hogy leszámoljon a szemléletbeli dogmákkal és az ész helyes használatára irányítsa
a figyelmet. A felvilágosító nevelés célja a gondolkodásra történő rávezetés. A régebbi korokat és a jelenkort (Kant korát) jellemző, biztonságérzetet adó szellemi kiskorúságból a kockázatot is jelentő szellemi nagykorúságba kell eljutni, ami az emberi autonómia megteremtését
jelenti. Ebben a megszokottságtól eltávolító, az önálló gondolkodást, kritikai magatartást
kialakító folyamatban Kant a filozófia szerepét meghatározónak tekintette. Az ember szellemi
nagykorúvá válásának alapvető feltétele az ész korlátlan és nyilvános használatának
szabadsága.
3. szövegrészlet
Sartre az egzisztencialista filozófia egyik jelentős képviselője. Az egzisztencialista filozófia
a létezés problémáját az egyéni léten keresztül vizsgálja, az egyes ember középpontba állításával elemzi. Ez a gondolkodásmód annak belátására épül, hogy az egzisztencia megelőzi
az eszenciát. Sartre szerint nincsenek embertől függetlenül létező értékek, az ember előzetesen nincs meghatározva, nem létezik előre megadott emberi természet. Az ember teszi magát
azzá, ami. Az ember maga teremt értékeket. Az emberi létezéshez elválaszthatatlanul hozzátartozik a választás, a felelősség, a szorongás, a szabadság. Az ember „szabadságra van
ítélve”. Az ember, miközben folyamatosan megalkotja önmagát, felelősséggel tartozik önmagáért és másokért.
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