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Bevezető
A központi érettségin az etika választott tantárgy. 
A központi érettségi etika vizsgakatalógusa a vizsga 
alapdokumentuma a 2011/2012-es tanévben, s 
egyértelműen meghatározza az érettségi vizsga 
tartalmát, a vizsga menetét. 
A katalógus tartalmazza az összes szükséges 
információt és részletes magyarázatot a vizsga 
menetéről és tartalmáról.
A katalógus megegyezik az engedélyezett négyéves 
gimnáziumi etika Tantervvel és programmal1.
A vizsgakatalógus a következő fejezeteket tartalmazza: 
1. A vizsga tananyagát
2. Oktatási célokat
3. A vizsga szerkezetét
4. A vizsga technikai leírását
5. A pontozás leírását
6. Példákat részletes magyarázattal
7. A vizsgára való felkészülést.
Az olvasó az első és második fejezetekben 
megtalálhatja a választ a kérdésre, miből áll a vizsga. 
Az első fejezet a vizsgához szükséges tartalmakat 
sorolja fel.
A harmadik, negyedik és ötödik fejezetben válaszok 
találhatók a vizsga folyamatának módszereiről, 
szerkezetéről és formájáról, a feladatok típusairól, 
a lebonyolítás módszereiről és az egyes feladatok, 
egységek pontozásáról.   
A hatodik fejezet feladatokat és részletes 
magyarázatot tartalmaz. 

1  Az Oktatási és Sport Minisztérium Közlönye, 1-es szám, Školske 
novine, Zagreb, 1994. 

A hetedik fejezet a vizsgára való felkészülés kérdéseivel 
foglalkozik.

1. A vizsga tananyaga 
Az etika vizsga, a vizsgázó szükséges szintű tudását és 
kompetenciáját méri a következő területeken: 
• felismerni és meghatározni a különleges etikai 

fogalmakat és a rokon tudományágak fogalmait 
(filozófia, antropológia, politikai, filozófiai és szociális jog 
és alkalmazott etika), az etika tanítását (az etikai tradíció 
fogalmait és koncepcióit), értékrendszereket, az etikai 
vitákhoz kapcsolódó problémákat illetve dilemmákat és 
a dilemmák eltávolítására alkalmazott modelleket

• az etika, mint filozófiai tudomány konkrét problémáira 
alkalmazni a kiválasztott tényszerű és konceptuális 
tudást és ezt a rokon tudományok etikai problémáira 
is, melyek az etika kerettantervbe tartoznak (ez 
magába foglalja a különböző etikai tanítások és elvek 
feltételezéseinek megértését, ezek rendszerbe foglalását 
és elemzését, összehasonlítását, a kritikus ítéleteit és 
értékelését, valamint ezen tudások alkalmazását a 
különböző rokontudomány területeken, mint az etikus 
gondolkodás forrása, a saját álláspont fejlesztése, 
ennek megvédése és az argumentáció alapelemeinek 
elsajátítását).

Ezzel összhangban, az etika vizsga két vizsgaegységből áll.
Az első vizsgaegység a kiválasztott fogalmak, 
koncepciók és problémák ismeretét méri, a második 
vizsgaegység pedig az esszé formában az etikai 
argumentációt méri.
 

2. Oktatási célok 
Ebben a fejezetben minden területre megtalálhatóak 
az oktatási célok, a konkrét leírása a tudnivalóknak, mit 
kell tudni, megérteni és végrehajtani az eredményes 
vizsgázáshoz. 
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erők, antropomorfizmus, 
Isten, az erkölcsi törvények isteni eredete, a jó és 
gonosz teológiai értelemben, kinyilatkoztatás, 
eszkatológia, gondviselő Isten, elrendelés, kísértés, 
a bűn, megbocsátás, szeretet, kegyelem, Isten 
büntetése, szabad akarat és ökumenizmus

• felismerni néhány történelmi mitikus-vallási forrás és 
tanítást:
- mítoszokat (pl. az Ödipusz mítosz, Prometheus, 
Faust), mesét, vallási mítoszokat és legendákat (a 
bibliai mítosz Ádám és Éva, a Jézus Krisztus legendák, 
Buddha), Szentírást

• meghatározni a kereszténység alapfeltevéseit 
(katolicizmus, ortodoxia, a protestantizmus), a 
judaizmus, az iszlám, a hinduizmus, a buddhizmus és 
a konfucianizmus

• meghatározni a filozófiai antropológia terület 
alapfogalmait:
- az ember, a természet, az ember keletkezése, 
evolucionizmus, darwinizmus, kreacionizmus, az 
emberi lét, a technika, a technológia, a technológiai 
fejlődés, antropocentrizmus, biocentrizmus, szellem, 
élet, lélek, test, személyiség, az emberi természet 
(veleszületett, szerzett), az emberi szabadság

• megmagyarázni és értelmezni az emberi lényeget, a 
természetet, az emberi természetet, a természetben 
az ember helyzetét és szerepét, az ember eredetét 
és fejlődését, a technikai és technológiai fejlődést, 
a természet és a szellem kapcsolatait, a lelket és 
a testet, a szabadságot és szükségszerűséget, az 
erkölcsi tudat fejlődését Arisztotelész, Szent Ágoston, 
Kant, Descartes, Bacon, Hobbes, Rousseau, Scheler, 
indián törzsfőnök Seattle és a Kohlberg tanításai 
segítségével 

• meghatározni az alkalmazott etika területén a 
kiválasztott fogalmakat:
- a tudomány, a biotechnológia, a klónozás, 
a mérnöki genetika, génmanipuláció, gén, a 

2.1. Elmélet  
A vizsgázótól elvárjuk, hogy tudja:
• meghatározni a filozófiai etika területének 

alapfogalmait:
- gyakorlati filozófia, etika, erkölcs (szubjektív 
és objektív), erkölcsiesség, erény, tevékenység, 
értékek, akarat, hajlandóság, erkölcsi érzés, erkölcsi 
kötelesség, erkölcsi tapasztalat, erkölcsi reflexió, 
a személy mint erkölcsi alany, erkölcsi identitás, 
erkölcsi tudatosság, lelkiismeret, a lelkiismeret 
megsértése, méltóság, erkölcsi elvek, erkölcsi 
normák, erkölcsi értékek, ideálok, példaképek, 
autonómia, heteronómia, legalitás, moralitás, 
legitimitás, szabad akarat, aranyszabály, legfontosabb 
javak, erkölcsi javak, erkölcsi helyesség, erkölcsi 
igazolás, erkölcsi felelősség, erkölcsi rossz, erkölcsi 
bűnösség

• megmagyarázni a különböző etikai támaszpontot és 
azok elveit:
- leíró etika, normatív etika, meta etika, teológiai 
etika, deontológiai etika (szükség etikája, kötelesség 
etikája), etikai relativizmus, etikai univerzalizmus, 
az értékek megalapozásának módjai (etikai 
formalizmus, az érték tartalmi meghatározása), az 
erény etikája, intellektuális etika, eudaimonizmus, 
hedonizmus, utilitarizmus, perfekcionizmus, a 
nyelv analitikus filozófiája és a javak fogalmának 
megalapozási problémája, kongnitivizmus és 
monokognitivizmus, perspektivizmus, emotivizmus, 
intuicionizmus, diskurzus etika, felelősség etika, 
értéketika (aksziológia)

• megmagyarázni a felsorolt szerzők etikai elméleteit:
- Szókratész, Platón, Arisztotelész, Hume, Kant, Mill, 
Bentham, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, 
Moore, von Wright, Habermas, Scheler, Rawls

• megmagyarázni az etikai források mitikus-vallási 
fogalmait:
- mítosz, vallás, istenek, hősök, vezérek, bálványok, 
áldozatok, sorsok, a jó és a rossz megnevezése, 
szenvedés, önhittség, kozmikus rend, a kozmikus 
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genetika, a génterápia, az életminőség, az élet (mint 
biológiai-szervi kategóriák), az egészség, betegség, 
függőség, a bioszféra, az biorendszer, a biodiverzitás, 
növényzet, ökológia, ökoszisztéma, mesterséges 
megtermékenyítés in vivo/in vitro, az abortusz,  
szervadományozás és szervátültetés, eugenika, 
kereskedelmi szervezetek, fájdalomterápia, betegek 
autonómiája, az élethez való jog, az eutanázia, a 
betegek emberi méltósága, kísérletek embereken, 
fogyasztás, paternalizmus, a versenyképesség, a 
tudomány fejlődése, a nemek közötti egyenlőség, a 
születésszabályozás, etikai kódexek és az eskü

• felismerni és megmagyarázni az alapvető 
problémákat:
- ökocímkék, a környezeti etika, bioetika, a 
biotechnológia etikai szempontból, az orvosi 
etika, szakmai etika, a tudomány és technológiai 
fejlődésének etikája, Hippokratész, Jonas, Beauchamp, 
stb., szövegeinek alapján az etikai kódexek és eskü 
étrémezése

• megmagyarázni a politika, szociológia és jogi filozófia 
területein használt fogalmakat: 
- az emberi közösségek, a szociális intézmények 
(állami, jogi, politikai, gazdasági, osztály, család 
rendszer), konfliktus (vallási, politikai, erkölcsi), 
általános jólét, az igazság (valamint az etikai és 
politikai fogalom), társadalmi egyenlőség, az egyéni 
érdek, a szociális egoizmus, a szolidaritás, a szabadság, 
a természetes állapot, természeti és pozitív jog, 
társadalmi szerződés, a demokrácia, a tolerancia, a 
pluralizmus, hatalom, hatóság (racionális, irracionális), 
a jogi normák, a jogállamiság, a legitimitás, 
szuverenitás, nemzet, a politikai rendszer, az emberi 
jogok, a politikai egyenlőség, a politikai szabadság és 
a felelősség, a világbéke, a nemzetközi szervezetek és 
együttműködés

• elmagyarázni az alapvető elképzeléseket: a görög 
felfogásról az emberi közösség az igazságosság 
terén, a törvényt (nomosz), és az emberi természetet 

(physis), etikai és politikai kapcsolatokat és a modern 
elmélet népszuverenitását, természetes jogokat, az 
egyenlőséget és a szabadságot, a természetes jogokat 
és a társadalmi szerződést; a liberalizmus, szocializmus 
, republikanizmus, a keresztény társadalmi tanítás, a 
modern demokrácia és az emberi jogok tanítása Platón, 
Arisztotelész, a szofisták, Machiavelli, Morus, Hobbes, 
Locke, Rousseau, Bentham, Mill, Marx, Habermas és 
Rawls modern filozófiáját.

2.2. Etikai argumentáció  
A vizsgázótól elvárjuk, hogy tudja:
• összehasonlítani a különböző etikai tanításokon belül az 

etikai fogalmakat
• levezetni, leírni és általánosítani bizonyos 

tevékenységek morális elveit, alkalmazni különböző 
etikai argumentációkat, értékeket extrapolálni melyek 
tevékenységeket eredményeznek és kritizálni azokat, 
megtalálni a szövegben és az értékítéletek keresztül 
levezetni a lehetséges etikai következményeket

• argumentáltan szembeállítani és értékelni:
-a morális konfliktusok okait az emberi kapcsolatok 
és az egyéni morális dilemma szintjén, különböző 
értékrendszereket, a gyakorlati funkcionalitás 
szempontjából értékelni a hagyományrendszereket és 
az etikai rendszereket  

• megoldani morális konfliktusokat és dilemmákat a saját 
értékrend szempontjából vagy egy megadott etikai 
modell alapján

• értékelni különböző morális viselkedési modelleket
• mérlegelni különböző etikai koncepciókat (általános és 

alkalmazott etika) megalapozottságuk, fontosságuk és 
általánosítási feltételeik szempontjából

• megfelelően jellemezni a megadott szöveget
• példán megmagyarázni különböző moralitási szinteket: 

morális tevékenység, morális értékelés és etikai reflexió
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3. A vizsga szerkezete
A vizsga két vizsgaegységből áll.
Az első rész a kiválasztott fogalmakhoz, 
koncepciókhoz és problémákhoz kapcsolódó tudást 
méri, a második rész etikai problémákat feldolgozó 
szövegek elemzésére összpontosul.
A vizsga 31 feladatból áll és összesen 60 pontot lehet 
szerezni.
A vizsga első része 30 feladatból áll és 30 pontot 
hozhat. 
A vizsga szerkezete az 1. táblázatban látható.
1. táblázat A vizsga szerkezete

fElAdAttíPusOk fElAdAtOk 
számA

POntOk 
számA

Alternatív választású 
kérdések 10 10

Feleletválasztós kérdések 10 10

Rövidválaszú kérdések   5   5

Hosszúválaszú kérdések   5   5

A második vizsgarész esszé típusú feladatot tartalmaz 
és összesen 30 pontot ér.
A vizsgázó egy felkínált vagy több felkínált szöveg 
alapján egy esszét kell, hogy írjon (500 és 600 szó 
között).
A szövegek, etikai tartalmú bekezdések lehetnek, 
filozófiai irodalomból, vagy nem filozófiai (irodalmi, 
újságcikk…)
A szöveghez megoldási útmutató tartozik.
A 2. táblázat a második vizsgarész szerkezetét 
tartalmazza.

2. táblázat: A második vizsgarész szerkezete

fElAdAttíPusOk fElAdAtOk 
számA

POntOk 
számA

Esszé típusú felada 1 30

4. A vizsga technikai leírása 
4.1. A vizsga időtartama
A etika vizsga írásbeli, ami összesen 120 percet tart 
megszakítás nélkül. 
A vizsgázó önállóan oszthatja be magának az időt az 
első és a második vizsgarész megoldására.
A pontos órarend a Központi érettségi útmutatójában 
jelenik meg és a Vizsgaközpont hálózati oldalán  
(www.ncvvo.hr).

4.2. A vizsga menete és a válaszadás módja 
A vizsgázók borítékban kapják meg a vizsgaanyagot, 
melyben két vizsgafüzet, vázlatlap, válaszadó lap és két 
osztályozó lap található. 
A vizsgázóknak figyelmesen kell elolvasni az utasításokat 
és azokat követni a vizsga és az esszéírás alatt. 
Minden feladattípushoz tartozik egy megoldási 
útmutató. Az utasítások figyelmes elolvasása fontos 
mivel azok tartalmazzák s helyes válaszok bejelölésének 
módját. 
A zárt típusú feladatokat (alternatív válaszok és 
feleletválasztásos kérdések) a vizsgázók a felkínált 
válaszok közül a helyes válasz megjelölésével végzik a 
választ jelölő betű X-el való ellátásával. Ha a vizsgázó 
több választ is bejelöl, mint amennyit a feladatban 
említenek a válasza 0 (nulla) pontot ér, attól függetlenül, 
hogy a pontos válasz is megjelölte.  
A nyitott típusú feladatokat (rövidválaszú kérdések, 
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hosszúválaszú kérdések) a vizsgázók a pontos válasz 
beírásával végzik az utasításban meghatározott 
helyen.  
Az esszéírás alatt a vizsgázó használhatja a vázlatlapot, 
de a végén át kell, hogy írja a megfelelő helyre.

4.3. felszerelés
A etika vizsga közben kék vagy fekete golyóstoll 
használható. 

5. A pontozás leírása 
A vizsga összpontszáma 60.

5.1. Az első vizsgarész értékelése
Minden helyesen megjelölt válasz egy pontot ér. Az 
első vizsgarész eredményes megoldása összesen 30 
pontot ér.

5.2. A második vizsgarész értékelése
A második vizsgarész sikeres megoldása összesen 30 
pontot ér.
A vizsgázók esszéit kiképzett osztályozók értékelik 
előre meghatározott kritériumok szerint.
Minden esszében a következő elemeket értékelik:
• megfelelő fogalomhasználat
• argumentáció
• megfelelő példák és idézetek alkalmazása
• kompozíció
• nyelvhasználat2.
Az esszék értékelésének rangsorolása a 3. számú 
táblázatban található. Minden esszét legalább két 
értékelő értékel.

2 A nyelvtani hibákért nem jár pontlevétel. Kivételt tesznek azok a 
nyelvtani hibák, amelyekből az alapfogalmak nem ismerete derül ki.
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3. táblázat: Az esszé értékelésének szempontjai

A fOgAlmAk mEgfElElő AlkAlmAzásA (5 kulcsfOntOsságú fOgAlOm mEgértése)
Minden fogalmat külön pontoznak a megfelelő szempontok szerint.

(Az osztályzásnál az osztályozók rendelkezni fognak példatárral, amelyek a meghatározott szempontokat veszik figyelembe) 
A vizsgázó az esszében egyáltalán nem a megadott fogalommal foglalkozik, vagy a 
felkészületlenségéről, nem értéséről ad bizonyságot téves fogalom-meghatározás révén. 0 pont

A vizsgázó az esszében bizonyítja, hogy ismeri a megadott fogalmakat (definícióval vagy kapcsolatba 
hozással a megadott szöveg értelmével), de továbbá nem magyarázza meg őket, vagy a magyarázat 
teljesen vagy részben hibás.

1 pont

A vizsgázó az esszében bizonyítja, hogy ismeri a megadott fogalmakat (definícióval vagy kapcsolatba 
hozással a megadott szöveg értelmével), saját szavaival oly módon megmagyarázza azokat, hogy semmi 
sem utalhat arra, hogy nem érti őket.

2 pont

ArgumEntáció (hárOm mEgAdOtt PrOblémA kidOlgOzásA)
Minden argumentációs tényezőt külön pontoznak a megfelelő szempontok szerint.

(Az osztályzásnál az osztályozók rendelkezni fognak példatárral, amelyek a meghatározott szempontokat veszik figyelembe)
A vizsgázó az esszében egyáltalán nem magyarázza a megadott problémákat. 0 pont
A vizsgázó az esszében a problémára befejezetlen válasz ad, tovább nem magyarázza vagy a magyarázat 
teljesen vagy részben pontatlan. 1 pont

A vizsgázó az esszében a problémát saját szavaival magyarázza úgy, hogy az nem kifogásolható, de 
a magyarázat csak a megadott szövegek szintjén marad (az argumentumok csak a megadott példa 
szövegét használják fel). 

2 pont

A vizsgázó rendszerbe foglalja és argumentálja a megadott szöveget (kilép a szöveg megadott keretei 
közül). 3 pont

mEgfElElő Példák és idézEtEk AlkAlmAzásA (tEljEsségébEn OsztályOzhAtó)

Az esszé nem tartalmaz példákat vagy idézeteket, esetleg azok a feladat szempontjából irrelevánsak. 0 pont

A vizsgázó által említett példák és idézetek részben támasztják alá az argumentációt. 1 pont

A vizsgázó által említett példák és idézetek teljesen támasztják alá az argumentációt. 2 pont
kOmPOzíció (A PrOblémA fElállításA, kidOlgOzásA és kövEtkEztEtésE)

Minden kompozíciós elemet külön pontoznak a megfelelő szempontok szerint.
(Nem fontos, hogy az elemek megadott sorrendben jelenjenek meg az esszében)

A probléma felállítása
A vizsgázó nem értette meg a feladatban megadott irányelveket és a témát, valamint nem adott rájuk 
választ 0 pont

A vizsgázó felfigyelt a problémára, de a magyarázata leegyszerűsített (nincs a megfelelő általánossági 
szinten – banális, a felkínált szövegeket olyan szintre viszi le, amely nem foglalja magába a szöveg, 
technológia és koncepció ismeretét), vagy pontatlan (az absztrakció magas szintjén a problémát túl 
egyszerűen állítja fel – nem köti a feladott szöveghez vagy más koncepcióhoz).  

1 pont
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A vizsgázó felfigyelt a problémára, a megfogalmazása pontos és helyhagyó összhangban az esszé 
követelményeivel (irányelvekkel és a témával), bizonyítja a terminológia ismeretét és a megadott 
szövegek és koncepciók értelmezésének készségét, valamint a tárgyalásnak célja van – irányt ad a 
vitában.

2 pont

A probléma kifejtése
A probléma kifejtése nem a megadott szöveget tükrözi, ellentmondásokat tartalmaz, ezt nem veszi észre 
a további argumentációban. 0 pont

A probléma kifejtése a megadott szövegből ered, de leegyszerűsített (szűk látóközű), vagy pontatlan 
(széles) 1 pont

A probléma kifejtése a megadott szövegből ered, tartalmazza a belőle eredő összes következményt (az 
esszéírásra vonatkozó utasításokkal összhangban) 2 pont

következtetés

Nincs következtetés, vagy nem a megadott probléma feldolgozásából következik. 0 pont 

A következtetés a megadott probléma feldolgozásából ered, de leegyszerűsített és pontatlan. 1 pont
A következtetés a megadott probléma feldolgozásából ered, a belőle következő következményeket a 
vizsgázó felsorolta és megmagyarázta. A vizsgázó figyelembe veszi az összes kulcs argumentumokat és 
segítségükkel formálja a saját véleményét és kétségeit.

2 pont

nyElvhAsználAt

mondatszerkezet

A mondatszerkezetek lényegében értelmetlenek. 0 pont

A mondatszerkezetek lényegében értelmesek. 1 pont

szakkifejezések

A szakkifejezések hibás írása és használata 0 pont

A szakkifejezések helyes írása és használata 1 pont

személynevek
A személynevek hibás írása 0 pont

Az összes személynév helyes írása 1 pont
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megadása) és négy felkínált válaszból áll, amelyből 
egy pontos. 

A következő feladatban a négy felkínált válaszból 
ki kell választani egyet. A választ X jellel kell jelölni 
és átírni a válaszadó lapra. 

A hedonisztikus és utilitarisztikus etika 
meghatározója: 
A. mint erény 
B. mint kényelem 
C. mint kötelessége 
D. mint szeretet

A POntOs válAsz: B
OktAtási cél: megmagyarázni a különböző etikai 
támaszpontokat és elveit 
POntOzás: 
1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz, hiányzó válasz vagy több 
bejelölt válasz

6.3. hosszúválaszú kérdések példája 
A hosszúválaszú feladatok utasításból (tartalmazza 
a megoldás módját és a leírás közös minden ilyen 
típusú feladatra, amelyek követik egymást) és alapból 
(leggyakrabban kérdésből) áll, amelyben meg van, 
adva mit kell a vizsgázónak válaszolnia.

A következő kérdésre néhány mondatban 
értelmesen és tömören kell válaszolni, figyelembe 
véve a kérdés lényegét. A választ a válaszadó 
lapra, a megfelelő mezőbe kell írni. nem szabad a 
pontozás helyére írni. 

6. Példák részletes magyarázattal 
Ez a fejezet példákat tartalmaz. Minden példához 
részletes leírás és a kérdés típusának magyarázata 
tartozik, az oktatási célok, amit a feladat ellenőriz, 
valamint a pontos válasz és a pontozás módja. 

6.1. Alternatív választású kérdések 
Az alternatív választású kérdés utasításból 
(tartalmazza a megoldás módját és a leírás közös 
minden ilyen típusú feladatra, amelyek követik 
egymást) és kérdésből vagy állításból, amelyeknél a 
vizsgázónak el kell dönteni igazak-e. 

A következő feladatban meg kell határozni, igaz-e 
(t) vagy hamis (n) az állítás. A választ X jellel kell 
jelölni és átírni a válaszadó lapra. 

Arisztotelész a következőt mondta: „Jó az, ami felé 
minden törekszik.”   T.    N.

A POntOs válAsz: T
OktAtási cél: megmagyarázni a következő szerzők 
etikai elméleteit: Szókratész, Platón, Arisztotelész, 
Hume, Kant, Mill, Bentham, Schopenhauer, 
Kierkegaard, Nietzsche, Moore, von Wright, Habermas, 
Rawls és Scheler
POntOzás: 
1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz, hiányzó válasz vagy több 
bejelölt válasz

6.2. feleletválasztásos kérdések példája 
A feleletválasztásos kérdés utasításból (tartalmazza a 
megoldás módját és a leírás közös minden ilyen típusú 
feladatra, amelyek követik egymást), alapból (a feladat 
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Definiálja az antropocentrizmust mint etikai 
álláspontot.
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
POntOs válAsz: Az antropocentrizmus etikai 
álláspont, amely szerint az ember az etikai érdeklődés 
és erkölcsi jólét egyetlen tárgya.
OktAtási célOk: a filozófiai antropológia területén 
meghatározni az alapvető fogalmakat
POntOzás: 
1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz vagy hiányzó válasz

6.4. rövidválaszú kérdések példája 
A rövidválaszú feladatok utasításból (tartalmazza 
a megoldás módját és a leírás közös minden ilyen 
típusú feladatra, amelyek követik egymást) és alapból 
(leggyakrabban kérdésből) áll, amelyben meg van, 
adva mit kell a vizsgázónak válaszolnia.

A következő feladatban rövid válasszal kell 
válaszolni (egy szóval vagy egyszerű mondattal). A 
válasz a vizsgafüzetbe kell írni a megfelelő helyre. 
nem szabad a pontozás helyére írni. 
Platón melyik ötletből vezeti le „Az állam” című 
művében az ideális politikai kormányzás értelmét?
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

POntOs válAsz: az ideális igazságosság
OktAtási célOk: felsorolni, felismerni, meghatározni 
és megmagyarázni a görögök felfogását az emberi 
közösségről és igazságosságról, törvényeket (nomos) 
és az emberi természetet (fizis), a népszuverenitás 
etikai, politikai és modern elméleteit, természetes 
jogokat, egyenlőséget és szabadságot, a természetes 
állapot, társadalmi szerződés elméletét, a liberalizmus, 
szocializmus, republikanizmus, szociál-keresztény 
tanítás  politikai filozófiáját, a modern demokrácia és 
az emberi jogok elveit Platón, Arisztotelész, a szofisták, 
Machiavelli, Morus, Hobbes, Locke, Rousseoua, 
Bentham, Mill, Marx, Habermas és Rawls elméletein 
keresztül.
POntOzás: 
1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz vagy hiányzó válasz
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�� 6.5. Esszé példa 
Figyelmesen olvassa el a megadott szövegeket. Összehasonlításuk alapján, a megadott irányelvek szerint, írjon 
egy világos szerkezetű esszét: bevezető résszel (tézis vagy hipotézis felállításával), tárgyalással (elemzés és 
argumentáció) és következtetéssel (szintézis).
A szöveg 500-600 szót tartalmazhat. Az esszé írása közben használható a vázlatlap, de a végén át kell írni a 
szöveget a megfelelő helyre.

1. számú szöveg 
A legnagyobb boldogság elve szerint, a végső cél, ami miatt a dolgok kívánatosak (akár a saját javunkat 
figyelembe véve, vagy másokét) az az élet célszerű, amelyik leginkább mentesült a fájdalomtól és élvezetekkel 
gazdag, a minőség és a mennyiség tekintetében; azok a személyek, akik ismerik a szabályokat hajlamot éreznek 
a minőség elbírálására a mennyiséggel szemben tapasztalataikat használva alapul hozzáadva öntudatukat és az 
önmegfigyelés képességét. Az utilitarizmus véleménye szerint az emberi tevékenység alapját szolgálja az erkölcs; 
az erkölcsöt az emberi viselkedéssel kapcsolatos szabályokkal és rendeletekkel definiáljuk, amelyek betartásával 
mindenki számára biztosítható az emberi élet, ahogyan már előbb leírtuk; de nem csak az emberek számára 
hanem minden érző lény számára is. 
         John Stuart Mill, utilitarizmus 
 
 
2. számú szöveg 
A boldogság elve adhat maximumokat, de soha olyanokat, amelyek képesek lennének az akarat törvényességére 
még akkor sem ha az ember a boldogság teszi figyelme központjául. A boldogság felfogása a tapasztalattal 
megszerzett adatokon fekszik és a róla alkotott ítélet személyes véleményétől függ, ami igen változékony lehet, 
s ezért létezhetnek általános, de nem univerzális szabályok, vagyis olyanok, amelyek az átlagnak megfelelnek, 
de nem olyanok, amelyek minden időben és szükségszerűen érvényesek. Ezért nem alapozhatunk meg rajtuk 
semmilyen törvényszerűséget. Mivel itt az akarat tárgyát kell az akarat szabályává tenni s ezért meg kell, hogy 
előzze azt, az alapot az érzések és a tapasztalatok adják meg, a sokféle véleményezés végtelenségében. Így ez az 
elv nem adja meg az összes gondolkodó lényre vonatkozó gyakorlati szabályokat, bár közös nevező alatt állnak, 
a boldogság alatt. Az erkölcsi törvényt, mint objektíven szükséges elemeket fogadjuk el, mert mindenkire, akinek 
elméje és akarata van kell, hogy vonatkozzon.   
(…)   
Az autonóm akarat elve szerint azt amit egy legegyszerűbb elmének tennie kell könnyen és nehézségek nélkül 
belátja; a heteronóm akarat szerinti cselekvéseket már nehezebb belátni és megköveteli a világ ismeretét; 
vagyis azt, hogy mi a kötelesség magától is belátható; de hogy, mi biztosít tartós hasznot amikor az a teljes létet 
határozza meg, áthatolhatatlan sötét lepel alá rejtőzik és tömérdek bölcsességet igényel annak érdekében, hogy 
tűrhetően alkalmazható legyen az élet céljainak ügyes kivételezések alkalmazásával. 
       Immanuel Kant, A gyakorlati elme kritikája  
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Az esszé témája: Az emberi cselekvés célja 
Az esszében a következő fogalmakat kell meghatározni: a boldogság elve, a heteronóm akarat, tapasztalat, az 
általánosítás elve és az akarat autonómiája. 
 
Az esszéírás irányelvei: 
1. Megmagyarázni, mit jelent John Stuartm Mill számára az emberi tevékenység. 
2. Megmagyarázni, miért nem lehet Immanuel Kant szerint meghatározni az erkölcsi (morális) szabályokat a 
    tapasztalat alapján. Milyen kritikát utalhatna egy unilaterista Kant elmélkedésére? 
3. Megmagyarázni hogyan különbözteti meg Kant az autonóm és heteronóm etikát. 
 
Az esszében található állításokat alá kell támasztani példákkal: 
1. a hedonisztikus etika 
2. a kötelességből való cselekvés. 

ETIKA 2012 mad.indd   17 15.3.2012   10:53:48



��
7. A vizsgára való felkészülés 
A négyéves gimnáziumi program alapján a tanárnak 
meg kellene világosítani a vizsgázó számára az oktatási 
célokat. 

Tekintettel az etika tantervének és programjának 
összetettségére, a tankönyvek hiányosságára és 
az oktatáshoz való individuális hozzáállásra, a 
vizsgázóknak tanácsoljuk, hogy a vizsgára való 
felkészülés alatt konzultáljon tanárával, valamint 
individuális erőfeszítéssel sajátítsa el a megadott 
irodalom alapján a teljes tananyagot. 

E katalógusban felsorolt célokat a vizsgázó 
számonkérési listaként használhatja tudásának 
ellenőrzésére.

A vizsga első részéra (zárt és nyitott típusú feladatok) 
a vizsgázó a katalógusban felsorolt célok alapján 
készül fel, a második részre (esszé) a tanára, 
valamint a tankönyvekben és a további olvasnivaló 
segítségével tanul meg írásos formában etikai érveket 
megfogalmazni.

Az esszéírás gyakorlására javasoljuk a katalógusban 
megadott szövegeken való gyakorlást. 
 
Az esszéírásra való felkészülésre javasoljuk a 
következőket: 
•  az esszé bevezetőjében a megadott probléma    
   alapján kifejteni a saját értelmezést 
• argumentáltan vitázni, amiből látszik az etikai       
  fogalmak és problémák értése 
• a bemutatott argumentáció alapján kiterjeszteni saját  
  következtetéseket  
 

A vizsgára való felkészülés hivatalos irodalmát az 
elmúlt négy évben az Oktatási Minisztérium határozta 
meg és engedélyezte.

további irodalom (olvasmányok):
Boris Kalin, Povijest filozofije, tankönyv (etikai témákra 
kapcsolódó szövegek gyűjteménye)
Tomislav Reškovac, Filozofija, tankönyv 
(szöveggyűjtemény és etikai témák összefoglalása) 
 
megjegyzés:
A tanárok a megfelelő oktatási célok alapján választják 
az irodalmat.
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