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Bevezető

1. A vizsga tananyaga

A központi érettségin a filozófia választott tantárgy.
A központi érettségi filozófia 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
tájékoztatást és részletes magyarázatot a vizsga
menetéről és tartalmáról. A katalógus egyértelműen
meghatározza mi várható el a vizsgázótól.
A katalógus megegyezik az engedélyezett gimnáziumi
filozófia Tantervvel és programmal.
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.
A hetedik fejezet a vizsgára való felkészülés kérdéseivel
foglalkozik.

A filozófia vizsga felméri a vizsgázó tudásszintjét a
filozófiai diszciplína és filozófia történelme területén.
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
• megszervezni a filozófia tudásukat, a meghatározás,
a megkülönböztetés, a kapcsolat és a megértés terén,
és pontosítani a filozófiai terminológiát, filozófiai
szaktárgyak és módszerek, elméletek és elvek tanítását
a filozófia történelmének nézetei szerint
• alkalmazni az adott szöveg alapján a filozófia
történelmére és filozófiai diszciplínákra vonatkozó
konkrét problémákat, megérteni a különböző
filozófiai tanítások és diszciplínák feltevéseit,
levezetni ezeknek a rendszereknek az elemzéseit
és ennek alapján bemutatni különböző filozófiai
pozíciókat, összehasonlítani őket, kritikusan értékelni,
szembeszállni bizonyos filozófiai problémákkal,
megvitatni azokat, saját álláspontot felállítani és
megvédeni és  ezzel megmutatni, hogy elsajátította
a filozófiai reflexió alapelemeit és a következetes és
absztrakt argumentáció képességeit

Az Oktatási és Sport Minisztérium Közlönye, 1-es szám, Školske
novine, Zagreb, 1994.
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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.
2.1. Filozófiai diszciplínák
A filozófiai diszciplínák oktatási céljai a könnyebb
áttekinthetőség érdekében táblázatokban vannak
bemutatva.
A táblázatok részletesen feldolgozzák a felmérés
tartalmait, a különböző tartalmakra vonatkozó
oktatási célokat, a fontos fogalmakat, szerzőket és
magyarázatokat.
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METAFIZIKA
OKTATÁSI CÉLOK

FOGALMAK/SZERZŐK

• megmagyarázni és megkülönböztetni a releváns
fogalmakat

lina
a.
e se
adržaje
•

•

•

•
•
•

• a lét - létezés - lény, nemlét - a semmi, létezés, a
személyazonossága - különbségek, a lényeg - a létezés,
jelenlét/lét, mozgás, létrehozás, ok, ok-okozati
összefüggés, céltudatosság/teleológia, dolog, értelem, ügy
- a szükségesség, lehetőség - valóság, immanencia transzcendencia, a cselekmény, tény, a tér-idő, elméletgyakorlat, történelem, történetiség, a szellem - a természet,
dialektika, ontológiai különbség, az anyag -véletlen,
bölcsesség
• monizmus, dualizmus, pluralizmus, az önkéntesség,
megmagyarázni és megkülönböztetni a releváns
koncepciókat
metafizikai realizmus - antirealizmus, idealizmus,
miszticizmus, intuicionizmus, irracionalizmus,
materializmus - spiritizmus, historizmus
megérteni és megmagyarázni mit foglal magába a létezés • a létezés és a gondolkozás viszonya, az általános és az
egyén viszonya, a konstitúció problematikája és a realitás
fundamentális kérdése
természete, a lét formái a világban
• anyag/készítmény, forma/alak, erő, a káosz, kozmosz,
összehasonlítani és összekötni a megfelelő releváns
fogalmakat
harmónia/harmónia, a lélek halhatatlansága, az abszolút
Isten
megkülönböztetni az általános metafizikát vagy ontológiát • racionális kozmológia, racionális pszichológia és racionális
teológia
és a kiemelt metafizikát
megmagyarázni a determinizmus - indeterminizmus és a
szabad akarat problémáját
• empirizmus, nominalizmus, a marxizmus, a pozitivizmus,
megkülönböztetni és megmagyarázni a bírálat
pragmatizmus, logikai pozitivizmus, a történelmi
alaphozzáállását és a metafizika elvetését
gondolkodás, Kant, Nietzsche, Heidegger
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OKTATÁSI CÉLOK

ELMÉLATI TUDÁS
• FOGALMAK/SZERZŐK

• megmagyarázni és összehasonlítani a releváns fogalmakat • ismeretelmélet, epistemol, aporia, indukció - dedukció,
absztrakció - általánosítás, elemzés/szintézis, apriori/
aposteriori, definíció, következetesség, alany - tárgy
kapcsolatok, értelem/elme, a tudat, érthető, tények, tárgy,
érzés, érzékelés/megfigyelés, figyelem, érettség,
elképzelés, észlelés - appercepció, feltételezések,
koncepció, ítélet, következtetés, vélemény, tapasztalat, az a
bizonyosság az elmélet, a tautológia, vélemény/Doxa,
tudás/episztémét, dogma, tudat, gondolkodás, önismeret,
diskurzus, a tudás, az igazság, érvényesség, antinómia,
paradox
• felismerni és részletesen leírni az elméleti tudás
• agnoszticizmus, szkepticizmus, kritika, szubjektivizmuskoncepcióját
objektivizmus, relativizmus, szolipszizmus
• megnevezni és megmagyarázni az analitikus és szintetikus
ítéletek, a tudat priori és aposzteriori tartalmak, valamint a
logikai-elemző, dialektikus és empirikus módszere
ismerete közötti különbséget
• megkülönböztetni és megmagyarázni a különböző igazság
elméleteket
• megmagyarázni és összehasonlítani a tudat és tárgya
közötti kapcsolatot, a tudat tárgyának keletkezését, a
tapasztalat határait, az immanenst és transzcendenst, az
öntudatot vagy appercepciót

ETIKA
OKTATÁSI CÉLOK
• megmagyarázni az alapvető etikai fogalmakat

• megkülönböztetni és megmagyarázni a különböző etikai
elveket és elméleteket
• megmagyarázni és összehasonlítani a gyakorlati és
elméleti filozófia kapcsolatát
• összehasonlítani és argumentálni a morális norma
megalapozásának problémáját a filozófia történelmében
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FOGALMAK/SZERZŐK
• a jó, az erény, a helyesség, értékek, erkölcs/szokások,
kötelezettség, felelősség, munka, szabadság, szabad
akarat, erkölcsi egyén, a lelkiismeret, a méltóság, az
igazságosság, boldogság, tisztelet, axiológia
• leíró, normatív és meta etikai metafizikai elv, erény etika,
etikai etika (a kötelességtudat etikája) és teleologikus etika

• a heteronómia és az autonómia problémája, a racionális/
irracionális kapcsolatok, formai/tartalmi valamint
motiváció/következmény tevékenysége
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ESZTÉTIKA
OKTATÁSI CÉLOK

FOGALMAK/SZERZŐK

• összehasonlítani és megkülönböztetni a releváns
fogalmakat
• megmagyarázni az érzékszervi és esztétikai észlelés
kapcsolatát
• megmagyarázni a természeti szépség és a művészeti
szépség esztétikai ítéletei közötti különbséget
• megmagyarázni az elvi kritériumokon alapuló szubjektív
és esztétikai ítélet közötti különbséget
• megmagyarázni és értékelni a szép és az igaz kapcsolatát
különböző filozófiai példák segítségével
• felbecsülni és argumentálni a művészi alkotások és a
művészet értékeit különböző filozófiai területekkel
kapcsolatosan

• esztétika, szépség, poietikus, esztétikai felfogás, esztétikai
kifejezés, esztétikai ítélet, esztétikus forma és tartalom,
művészi kreativitás, mimézis, harmónia

• Kant
• Platón, Hegel
• Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Sartre,
Adorno, Marcus

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA
OKTATÁSI CÉLOK
• megmagyarázni a filozófiai antropológia fontos jellemzőit
• megmagyarázni és argumentálni az ember létének
alapfelfogásait a filozófia történelme során
• megkülönböztetni és összekötni fontos fogalmakat

FOGALMAK/SZERZŐK
• szofisták, Platón, Arisztotelész, kereszténység, Marx,
Scheler
• az ember léte, az emberi természet, az emberi fejlődés, az
emberi faj, emberség, a lélek/szellem/test, az elme/
ösztönök, az emberi túlélés, az emberi gyakorlat, a szabad
cselekvés

• a különböző nézetek alapján meghatározni és elemezni az
• az ember hiányossága, az ember történetisége
emberi lény különlegességét és helyzetét a világban
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A TUDOMÁNY ÉS TERMÉSZET FILOZÓFIÁJA
OKTATÁSI CÉLOK
FOGALMAK/SZERZŐK
• megmagyarázni a tudomány filozófiájának és a természet
filozófiájának fő problémáit

• a hilozioizmustól a modern tudományig

• megkülönböztetni és összekötni a fontos fogalmakat

• ember/természet, tudomány, technológia kutatási
módszer, megfigyelés, hipotézis, elmélet, jogi, tudományos
rendszer, magyarázat

• különböző nézetekből leírni és megmagyarázni az ember
és a természet, a természet és a technika,  a természet és a
filozófia szellemét, a tudomány és technika kapcsolatait
• megmagyarázni a tudományos kijelentések igazságának
meghatározására használt alapmódszereket
• megmagyarázni a filozófiai és tudományos-kutató
hozzáálláson belül jelentkező igazság problémáját

• usp
mo

• ellenőrzés (verifikáció), cáfolás (falszifikáció) és
megerősítés (konfirmáció)
• a szükséges és véletlenszerű igazság problémája, az
igazság bizonyíthatósága...

• usp

• ob
op

POLITIKAI FILOZÓFIA
OKTATÁSI CÉLOK

•

•
•
•

FOGALMAK/SZERZŐK

• ob
lije

• kormányzat, a társadalom, a polgárok, jogszerűség,
törvényesség, képviselet, hatalom, társadalmi részvétel, a
szabad ember, Ideológia, a demokrácia és az egyenlőség/
megkülönböztetni és összehasonlítani az alapfogalmakat
egyenlőtlenség, igazságosság, népszuverenitás, a
tolerancia, evolúció/fordulat, a liberalizmus, fasizmus,
konzervativizmus, a kommunizmus, anarchizmus, utópiák,
emancipáció, a feminizmus
• az egyenlőség és igazságosság, mint a politikai élet
megmagyarázni és argumentálni ennek a diszciplínának az
alapértékei valamint az állam, társadalom, polgár és
irányvonalait és megmagyarázni a fő problémáit
emberek közötti kapcsolatok
• különböző politikai rendszerek, ötletek és ideológiák
felismerni és megmagyarázni az egyén és a társadalom
kapcsolatát
keretében
• az államelmélet, társadalmi szerződés, természetes és
megérteni és megmagyarázni a hatalom és a szabadság
viszonyát
pozitív jog keretében

• po
est

• po
pri

• pro
um
filo

• ob

• ob
čov

• raz

• od
po
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2.2. A filozófia történelme
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
• definiálni és alkalmazni azokat a fogalmakat, melyek
jellemzőek valamelyik elmélet képviselőjére és
elméleti koncepciójára, leírni ezeket és interpretálni,
röviden meghatározni a fogalmak jelentőségét és
meghatározni fontosságukat az elméleti koncepción
belül
• felsorolni, körülírni és összehasonlítani történelmi
időszakokat, filozófiai irányzatokat, tanításokat és
filozófusokat
• felsorolni, megmagyarázni és értékelni az egyes
időszakok, filozófiai irányok, iskolák és filozófusok
legfontosabb témáit és problémáit
• meghatározni, megmagyarázni, összekötni és
értékelni a legfontosabb fogalmakat, definíciókat,
gondolatokat és egyes filozófusok, iskolák, irányzatok
tanításait
• meghatározni és megmagyarázni egyes filozófus/
iskola/irányzat hatásait más filozófusra, tudósra,
művészre, politikusra, tudományágra és fordítva
• meghatározni és megmagyarázni az azonos
fogalmak jelentését különböző filozófusoknál/
tudósoknál/művészeknél
• körülírni, megmagyarázni és értékelni a gondolkozás
paradigmájában bekövetkezett változásokat egyes
filozófusnál/iskolánál/irányzatnál/időszakban
• egyesíteni, besorolni és logikusan összekötni a
fogalmakat/gondolatokat/tanításokat egyes
filozófusnál/tudományágban/iskolában és
irányzatban
• felmérni egy vélemény/elmélet/rendszer/filozófia
kritikájának megalapozottságát egy másik filozófia/
iskola/tudományág/irányzat tükrében
• az új történelmi-tudományos kontextusban felmérni
a filozófiai tanítások/elméletek/rendszerek
alkalmazását.
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2.2.1. Görög filozófia: Ionista filozófia, Pitagorasz
iskola, Hérakleitosz, atomisták, szofisták, Szókratész,
Platón, Arisztotelész
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
– megmagyarázni a mítoszi fantázia és a racionális
gondolkodás közötti különbséget
– körülírni és megmagyarázni a kozmológiai korszak
legfontosabb problémáit
– leírni és megmagyarázni a dialektika
megalapozottságát és a világegyetem, logos, lélek
közötti kapcsolatot
– leírni és megmagyarázni a lét, mozgás és változás
problémáját
– az antropológiai időszak szempontjából leírni a világ és
az ember új koncepcióját
– elemezni és megmagyarázni kognitív és az etikai
relativizmus közötti kapcsolatot
– megmagyarázni a tudás és etikai aktivitás fogalma
közötti kapcsolatot
– megmagyarázni és összekötni Platón tanításait a
gondolatokról és lélekről
– megmagyarázni és összekötni Arisztotelész
filozófiájának alapfogalmait, elveit és koncepcióit.
2.2.2. A görög filozófia hellenisztikus-római
korszaka
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
– tisztázni és összehasonlítani a szkeptikus, sztoikus és
epikureus iskolák legfontosabb kérdéseit
– megkülönböztetni és kategorizálni Platón filozófiai
rendszerét
– megmagyarázni az újplatónizmus koncepcióját és
fejlődését Alexandriában.
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2.2.3. Középkori filozófia: patrisztika és skolasztika
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
– meghatározni és megmagyarázni a középkori
filozófia alapfogalmait és kérdéseit
– megkülönböztetni a patrisztikát a skolasztikától
– meghatározni és megkülönböztetni az Isten létével
kapcsolatos bizonyítékokat
– tisztázni az eszkatológia, a test és a lélek dualizmusa
és a szeretet etikája kérdéseit
– megmagyarázni az univerzáliák kérdéseit
– rendszerezni és összehasonlítani a nominalizmus és a
realizmus képviselőit
– leírni és megmagyarázni a skolasztika végét.
2.2.4. Reneszánsz: Frane Petric, Giordano Bruno,
Francis Bacon
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
– megmagyarázni a kapcsolatot a középkori filozófia
felé, a filozófia és a teológia kapcsolatát
– megmagyarázni az alapfogalmakat és a filozófia
kérdéseit az ember természete, értéke terén és a
felismerés módszereit
– felismerni és meghatározni az alapvető etikai és
politikai kérdéseket
– megmagyarázni az ellentétet az új platonizmus és az
arisztitelészizmus koncepciói között
– megmagyarázni a konfliktust a reformáció és az
ellenreformáció között.
2.2.5. Racionalizmus: René Descartes, Baruch de
Spinoza, Gottfried Wilhelm von Leibniz
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
– megmagyarázni és összehasonlítani a racionalizmus
fő fogalmait, kérdéseit és jellemzőit
– megmagyarázni a racionalizmus kapcsolódási
pontjait a középkori filozófiához és az empirizmushoz
– összehasonlítani az egyes filozófia specifikus
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fogalmait és koncepcióit
– megmagyarázni a filozófia és a tudományok
kapcsolatát (matematika és fizika), a filozófiai
elmélkedés kérdéseit, a felismerés bizonyosságát (a
felismerés megalapozottságának metafizikai, gyakorlati
és formális elvét).
2.2.6. Empirizmus: John Locke, George Berkeley,
David Hume
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
– megmagyarázni és argumentálni az empirizmus
fogalmait
– összehasonlítani az empirizmus és racionalizmus
kiindulópontjait
– megmagyarázni és összehasonlítani a
felvilágosodáshoz kapcsolódó pontokat.
2.2.7. A felvilágosodás: Voltaire, Jean Jacques
Rousseau, Montesquieu, Ruder Boskovic
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
– megmagyarázni a felvilágosodás alapvető kérdéseit és
jellemzőit
– megmagyarázni és összehasonlítani a felvilágosodás
filozófusainak hatását a jövőbeli felfogásra,
természettudományi, etikai, jogi és politikai
elméletekre.
2.2.8. Spekulatív filozófia - idealizmus: Immanuel
Kant, Johann Gottlieb Fichte, Schelling FHW von, G.
W. F. Hegel
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
– megmagyarázni, argumentálni és összehasonlítani a
spekulatív/idealisztikus filozófia fogalmait és
koncepcióit a felismerés, a természet filozófiája, etika,
esztétika, politika, jog, történelmi filozófia és a vallási
filozófia terén.
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2.2.9. Kortárs filozófia
2.2.9.1. Arthur Schopenhauer, Soeren Kierkegaard,
Karl Marx, Friedrich Nietzsche
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
– megkülönböztetni a XIX. század második felében lévő
filozófia jellemzőit és a kor legjelentősebb
filozófusainak koncepcióit és alapgondolatait
– az alapkérdések elemzésével kidolgozni és
összehasonlítani kiindulási pontjaikat.
2.2.9.2. A pozitivizmus: Auguste Comte, a
pragmatizmus
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
– megmagyarázni a pragmatizmus történelmi helyét és
elméleti alapjait
– bemutatni a pragmatikus elmélkedés alkalmazását,
mint a tudományos kutatás módszerét különböző
tudományágakban és véleményt megalkotni a
lehetséges következményeiről
2.2.9.3. Fenomenológia: Edmund Husserl, Nicolai
Hartmann, Max Scheler
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben
tudja:
– meghatározni és összehasonlítani a tudatosság, a
nemzetközi világ, transzcendens világ és az
interszubjektivizmus fogalmát
– tisztázni a tudatosság pszichologizációs kérdését
– megmagyarázni a tudomány válságéra vonatkozó
állítás értelmét
– kiterjeszteni a filozófiai antropológia fenomenolisztikus
megalapozottságát
– megmagyarázni a fenomenológia és ontológia
kapcsolatát.
2.2.9.4. A létezés filozófiája: Martin Heidegger, Karl
Jaspers, Jean-Paul Sartre
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A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben tudja:
– kiterjeszteni és összehasonlítani a felsorolt szerzők
egzisztencionalista filozófiára vonatkozó sajátosságait
– az egzisztencionális filozófia alapkérdéseinek
kategorizálása és argumentálása
– megmagyarázni a vélemény (gondolkodás) és a lét
kapcsolatát
– a filozófiai egzisztencia szemszögéből megmagyarázni a
metafizika kérdését.

13

2.2.9.5. Neopozitivizmus vagy logikai pozitivizmus:
Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben tudja:
– megmagyarázni a logikai pozitivizmus jellemzőit
– megmagyarázni az egyszerű nyilatkozat elméletét  és a
verifikáció elvét.
2.2.9.6. Frankfurt kör
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben tudja:
– megmagyarázni a hagyományos és a kritikus elmélet
közötti különbséget
– megmagyarázni a megvilágosodás, pozitivizmus és a
pragmatizmus kritikáit
– megmagyarázni az alany és a tárgy elválasztottságának
leküzdését.
2.2.9.7. Ernst Bloch
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben tudja:
– megmagyarázni az utópia és az utópisztikus közötti
különbséget
– megmagyarázni a „remény elvét” és megkülönböztetni a
haladás fogalmait.
2.2.9.8. Karl Popper
A vizsga felméri, hogy a vizsgázó milyen mértékben tudja:
– megmagyarázni a Popper által kritizált tudományt és
történelmi determinizmust, valamint a nyitott
társadalom elméletét.
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3. A vizsga szerkezete
A filozófia vizsga két részből áll.
Az első rész a filozófiai ágazatok és a filozófia történelmének ismeretét és megértését méri.
A második rész a filozófiai ágazatokban és a történelmi tényekről szerzett tudást méri forrásszövegek elemzésén
keresztül.
Az első vizsgarész 28 feladatot tartalmaz és 50 pontot ér.
Az 1. számú táblázat az első vizsgarész szerkezetét mutatja be.
1. Táblázat: Az első vizsgarész szerkezete
TANTERÜLET

Többválasztású
feladat

Többkombinációs
feladat

Összekötős
feladat

Kiegészítő
feladatsor

Rövidválaszú
kérdések
feladata

Hosszúválaszú
kérdések
feladata

Összesen

1

1

1

2

2

2

9

5

4

2

3

2

3

19

6

5

3

5

4

5

28

Filozófiai
diszciplínák
A filozófia
történelme
Összesen

A második vizsgarész esszé típusú és 50 pontot lehet vele szerezni.
A vizsgázónak esszét kell írni a felkínált szöveg vagy szövegek alapján.
A szövegek forrásai lehetnek filozófiai irodalmak vagy nem filozófiai jellegűek (újságcikkek vagy valami hasonló).
A szövegek az esszé írásához szükséges irányelvekkel lesznek ellátva.
A 2. számú táblázat a második vizsgarész szerkezetét tartalmazza.
2.Táblázat: A második vizsgarész szerkezete
Feladattípus
Esszé
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Feladatok száma
1

Pontszám
50
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4. A vizsga technikai leírása
4.1. A vizsga időtartama
A filozófia vizsga írásbeli, ami összesen 150 percet tart
megszakítás nélkül.
A vizsgázó önállóan oszthatja be az idejét az első és a
másodok vizsgarész között.
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 kettő vizsgafüzet, vázlatlap, válaszadó lap és
kettő osztályzólap 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.
Az zárt típusú feladatokat (többválasztós,
többkombinációs és összekötős/rendezéses) a
vizsgázó a pontosan válasz betűjének megjelölésével
oldják meg.
A helyes válasz betűjét X-el jelölik. Ha a vizsgázó több
válasz is bejelöl, mint amennyit a feladatban említenek
a válasza 0 (nulla) pontot ér, attól függetlenül, hogy a
pontos válasz is megjelölte.  
A nyílt típusú feladatok (szövegpótlós, rövidválaszú
kérdések és hosszúválaszú kérdések) megoldását
a vizsgázók a pontos válasz beírásával végzik az
utasításban meghatározott helyen.  
Az esszé írásánál a vizsgázók használhatják a
vázlatlapot, majd utána kötelesek azt átírni a
megfelelő lapra.
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4.3. Felszerelés
A filozófia vizsga közben kék vagy fekete golyóstoll
használható.

5. A pontozás leírása
A vizsga összpontszáma 100.
5.1. Az első vizsgarész pontozása
A feladattípusokra vonatkozó pontozás leírása a
3. számú táblázatban található.
3.Táblázat: Feladattípusokra vonatkozó pontozás leírása
Többválaszú
feladatsor
Többkombinációs
feladat

Összekötős és
rendezéses feladat
Kiegészítő
feladatsor
Rövidválaszú
kérdések feladata

Hosszúválaszú
kérdések feladata

1 pont – helyes válasz
0 pont – pontatlan vagy hiányzó válasz
2 pont – két helyes válasz
1 pont – egy helyes válasz
0 pont – pontatlan vagy hiányzó válasz
4 pont – az összes válasz helyes
3 pont – három helyes válasz
2 pont – két helyes válasz
1 pont – egy helyes válasz
0 pont – pontatlan vagy hiányzó válasz
1 pont – helyes válasz
0 pont – pontatlan vagy hiányzó válasz
1 pont – helyes válasz
0 pont – pontatlan vagy hiányzó válasz
minden egyes kérdéselemért a vizsgázó
pontot szerezhet:
1 pontot – ha a válasz kimeríti a kérdést,
ha arra válaszolt logikusan és tartalmasan,
amit a kérdés tartalmaz
0 pontot – ha nincs válasz, vagy a válasz
nem elégíti ki az előző kritériumokat

Az első vizsgarész eredményes megoldásával a vizsgázó
összesen 50 pontot szerezhet.
Az 4. táblázatban a különböző feladattípusokban elérhető
maximális pontszám található.
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4. táblázat A vizsgaegység pontozásának leírása vizsgaterületek szerint
TANTERÜLET
Filozófiai
diszciplínák
A filozófia
történelme
Összesen

Többválasztású
feladat

Többkombinációs
feladat

Összekötős
feladat

Kiegészítő
feladatsor

Rövidválaszú Hosszúválaszú
kérdések
kérdések
feladata
feladata

1

2

4

2

2

4

15

5

8

8

3

2

9

35

6

10

12

5

4

13

50

Összesen

5.2. A második vizsgarész pontozása
Az eredményesen megírt esszé a második részben 50 pontot ér.
Az esszéket kiképzett osztályozók osztályoznak egységes mérce alkalmazásával.
Minden esszében a következőket osztályozzák:
• megfelelő fogalomhasználat
• argumentáció
• megfelelő példák és idézetek használata
• kompozíció
• nyelvhasználat.
Az esszé pontozási mércéjét az  5. számú táblázat tartalmazza.
A katalógus folytatásában esszépélda található.
Minden esszét legalább két osztályozó tanár javít.

A nyelvtani hibák nem lesznek figyelembe véve kivéve, ha azok arra utalnak, hogy a vizsgázó nem ismeri e
tanterület tananyagát
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5. táblázat Az esszé pontozási skálája
A fogalmak megfelelő alkalmazása (6 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.
0 pont
A vizsgázó az esszében bizonyítja, hogy ismeri a megadott fogalmakat, de továbbiakban nem magyarázza
1 pont
meg őket, vagy a magyarázat teljesen hibás.
A vizsgázó az esszében bizonyítja, hogy ismeri a megadott fogalmakat, a továbbiakban részben magyarázza
2 pont
meg azokat.
A vizsgázó az esszében bizonyítja, hogy ismeri a megadott fogalmakat, saját szavaival oly módon
3 pont
megmagyarázza azokat, hogy semmi sem utalhat arra, hogy nem érti őket.
Argumentáció (5 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
1 pont
részben pontatlan.
A vizsgázó az esszében a problémát saját szavaival magyarázza úgy, hogy az nem kifogásolható, de a
2 pont
magyarázat csak a megadott szövegek szintjén marad.
A vizsgázó rendszerbe foglalja és argumentálja a megadott szöveget (kilép a szöveg megadott keretei
3 pont
közül).
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.
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
A vizsgázó felfigyelt a problémára vagy álláspontra, de a magyarázata leegyszerűsített.
A vizsgázó felfigyelt a problémára, a megfogalmazása pontos és helyhagyó, összhangban áll az esszé
követelményeivel.
A vizsgázó egyértelműen megfogalmazza a problémát, pontos és helyesen argumentál, a szöveg
megértését következetes megfontoltsággal és az általános filozófiai tudás alkalmazásával mutatja be.

2 pont
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0 pont
1 pont
2 pont
3 pont
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A probléma kifejtése
A probléma kifejtése nem a megadott szöveget tükrözi, ellentmondásokat tartalmaz, ezt nem veszi észre a
további argumentációban.
A probléma kifejtése a megadott szövegből ered, de leegyszerűsített.

0 pont

A probléma kifejtése a megadott szövegből ered, de nem tartalmazza a belőle eredő összes következményt.

2 pont

A probléma kifejtése a megadott szövegből ered, tartalmazza a belőle eredő összes következményt.

3 pont

1 pont

Következtetés
Nincs következtetés, vagy nem a megadott probléma feldolgozásából következik.

0 pont

A következtetés a megadott probléma feldolgozásából ered, de leegyszerűsített és pontatlan.
A következtetés a megadott probléma feldolgozásából ered, de a belőle eredő következményeket a
vizsgázó nem sorolta fel.
A következtetés a megadott probléma feldolgozásából ered, a belőle következő következményeket a
vizsgázó felsorolta és megmagyarázta. A vizsgázó figyelembe veszi az összes kulcs argumentumot és
segítségükkel formálja a saját véleményét és kétségeit.
Nyelvhasználat

1 pont
2 pont
3 pont

Mondatszerkezet
A mondatszerkezetek lényegében értelmetlenek.

0 pont

A mondatszerkezetek többnyire értelmesek.

1 pont

A mondatszerkezetek teljesen értelmesek.

2 pont
Szakkifejezések

A szakkifejezések hibás írása és használata

0 pont

Többnyire a szakkifejezéseket helyesen írja és alkalmazza

1 pont

A szakkifejezések helyes írása és használata

2 pont
Személynevek

A személynevek hibás írása

0 pont

Többnyire helyesen írt személynevek

1 pont

Az összes személynév helyes írása

2 pont
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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. Egyes
példákhoz mellékelve vannak a feladat megoldásának
lehetséges módszerei.  
6.1. 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
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.
Minden pontos válasz 1 pontot ér.
Mi a hilozoizmus?
A. filozófiai tanítás, amely szerint a lét egyedi
B. filozófiai tanítás, amely szerint minden
tárgy élettel átitatott
C. az új tények és felismerések kutatási
módszereire vonatkozó tudomány
D. alapvető ontológiai felfogás, amely szerint
a szellemiség az anyagiasság felett áll
A PONTOS VÁLASZ: B
OKTATÁSI CÉL: megmagyarázni a tudományos és
természeti filozófia fő kérdéseit
PONTOZÁS:
1 pont –pontos válasz
0 pont – pontatlan válasz, hiányzó válasz vagy több
bejelölt válasz
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6.2. Többkombinációs kérdések példája
A feleletválasztásos kérdés utasításból (tartalmazza a
megoldás módját és a leírás közös minden ilyen típusú
feladatra, amelyek követik egymást), alapból (a feladat
megadása) és négy felkínált válaszból áll, amelyből
kettő pontos.
A következő feladatban a négy felkínált válaszból
ki kell választani kettőt. A választ X jellel kell jelölni
(kettőt a négyből) és átírni a válaszadó lapra.
Minden pontos válasz 1 pontot ér.
Mely filozófusok tartoznak az ileisztikus iskolához?
A. Protagoras
B. Platón
C. Parmenidész
D. Xenophanes
A PONTOS VÁLASZ: C, D.
OKTATÁSI CÉL: felsorolni, körülírni és összehasonlítani
történelmi időszakokat, filozófiai iskolákat,
irányzatokat és filozófusokat
PONTOZÁS:
2 pont –kettő pontos válasz
1 pont –egy pontos válasz
0 pont – pontatlan válasz, hiányzó válasz vagy kettőnél
több bejelölt válasz
6.3. Összekötős kérdések példája
Az összekötős kérdés utasításból (tartalmazza a
megoldás módját és a leírás közös minden ilyen
típusú feladatra, amelyek követik egymást), alapból
(kérdésből), négy kérdés mezőből és hat válasz
mezőből áll.  
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A következő feladatban a négy sorszámozott
kérdés mezőhöz ki kell választani a megfelelő
betűkkel ellátott válaszmezőt. A válaszokat X jellel
kell jelölni és átírni a válaszadó lapra.
Minden feladatban két fogalom felesleges. Minden
pontos válasz egy pontot ér.
Az univerzáliák kérdése évszázadokon keresztül heves
vitákat okozott. A megadott álláspontokhoz hozzá kell
párosítani a megfelelő filozófust.
1. extrém realizmus
2. mérsékelt realizmus
3. extrém nominalizmus
4. mérsékelt nominalizmus

A. Aquinói Szent Tamás
B. Abelard
C. Anselmo
D. Aurelius Augustinus
E. Roscelin
F. Tertullianus

6.4. Kiegészítő feladatsor példája
A következő feladatban a hiányzó fogalom
beírásával kell pótolni az adott kijelentést.
A választ be kell írni a vizsgafüzetbe az arra
előrelátott helyre. A pontozási mezőt üresen kell
hagyni!
Platón szerint a polis védelmezőire azok alkalmasak,
akik lelkében a/az __________________ dominál.
A PONTOS VÁLASZOK: akarat
OKTATÁSI CÉL: megmagyarázni és összekötni Platón
tanításait a lélekről és szellemiségről
PONTOZÁS:
1 pont – pontos válasz
0 pont – pontatlan válasz, vagy hiányzó válasz

HELYES VÁLASZOK: 1. C, 2. A, 3. E, 4. B
OKTATÁSI CÉL: besorolni és összehasonlítani a
nominalizmus és realizmus képviselőit
PONTOZÁS:
4 pont – mindegyik válasz helyes
3 pont – három helyes válasz
2 pont – két helyes válasz
1 pont – egy helyes válasz
0 pont – minden válasz helytelen vagy több válasz
megjelölése minden kérdésmezőhöz
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6.5. 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
választ a vizsgafüzetbe kell írni a megfelelő helyre.
A pontozási mezőt üresen kell hagyni!
Melyik filozófiai időszak jellemzői közé tartoznak az
értelembe vetett hit és a racionálisan értelmezett
természet, az emberek szabadsága és egyenlősége,
valamint a szekuláris állam?
__________________________________________
_________________________________________
PONTOS VÁLASZ: megvilágosodás
OKTATÁSI CÉL: megmagyarázni a megvilágosodás
lényeges kérdéseit és jellemzőit
PONTOZÁS:
1 pont –pontos válasz
0 pont – pontatlan válasz, vagy hiányzó válasz
6.6. 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 feladatban néhány mondattal
kell válaszolni, egyértelműen és tömören,
összpontosítva a feladat lényegére. A választ
a vizsgafüzetbe kell írni a megfelelő helyre. A
pontozási mezőt üresen kell hagyni!
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Fel kell sorolni és megmagyarázni három
értékszintet Kierkegaard egzisztencia skáláján és
mindegyikre egy ideális példát felhozni.  
PONTOS VÁLASZOK: A létezés esztétikus szintje a
pillanat kifinomult élvezése, megismételhetetlensége
miatt. E létezési szint ideálja Don Juan.
A létezés etikai szintje a választásban és
kiteljesülésben, valamint a döntés megismétlésében
rejlik. E létezési szint ideálja Szókratész.
A létezés vallási szintje a világi és időbeliség
elnyomása, hogy kapcsolatba lehessen lépni
az Istennel. Az ember a hittel szerezheti meg a
megváltást és a menedéket az örökkévalóságba. Ekkor
az ember tudatában van a lelkiességével és azzal, hogy
az Isten előtt áll.
Az ember saját maga határozza meg az életstílusát és
az Istennel való kapcsolatát. Az ember az élet egyik
stádiumából a másikba ugrásszerű lépéssel, szabad és
megmagyarázatlan döntéssel jut. A hit az egzisztencia
paradoxonját erősíti meg és a végzetet a végtelenre
való támaszkodással magyarázza meg. A létezés vallási
szintjének ideálja Jézus Krisztus.
OKTATÁSI CÉL: megkülönböztetni a XIX. század
második felében a filozófia jellemzőit valamint a kor
filozófusai alapgondolatait és koncepcióit.
PONTOZÁS:
minden egyes kérdéselemért a vizsgázó pontot
szerezhet:
1 pontot – ha a válasz kimeríti a kérdést, ha arra
válaszolt logikusan és tartalmasan, amit a kérdés
tartalmaz
0 pontot – ha nincs válasz, vagy a válasz nem elégíti ki
az előző kritériumokat
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6.7. Esszé típusú feladatok példája
Össze kell hasonlítani a két szöveget és esszét írni a következő témára:
Kapcsolat a tudás és a bölcsesség között
1. szöveg
Igazság – e szónak kivételes varázsa van. Mintha biztosítaná azt, amivel igazán törődünk, amit igazán szeretnénk.
Az igazság fájdalmat és kétségbeesést okozhat, de képes – csakis azzal, ami igaz és tartalomtól független – mély
megelégedettséget nyújtani: bizonyosságot adni, hogy az igazság valóban létezik. Az igazság bátorít, és ha
valaha is megértettem, ellenállhatatlan vágy jelentkezik követésére. Az igazság támaszpontot ad: benne rejlik az
elpusztíthatatlanság az, ami a léthez kapcsolódik.
Karl Jaspers, Az egzisztencia filozófiája
2. szöveg
A tudományos tevékenység céljáról beszélni naivitásnak hangozhat; valójában minden tudományág saját célokkal
rendelkezik, viszont magának a tudománynak (bármit is jelentsen) nincs célja. Ezt elismerem. Mégis, amikor a
tudományról beszélünk, érezzük többé vagy kevésbé egyértelműen, hogy létezik valami jellemző a tudományos
tevékenységben; mivel a tudományos tevékenység racionális aktivitás és annak célja van, ezért lehet, hogy a
mégsem értelmetlen próbálkozás megkísérelni, meghatározni a tudomány célját. Javaslom, legyen a tudomány
célja bármi, amit szeretnénk megmagyarázni. A magyarázat alatt (kauzális) olyan nyilatkozatokat értek, amelyek
egyrészt valamilyen állapotot írnak le, másrészt magyarázó nyilatkozatok, a magyarázat formáját határozzák meg a
legszűkebb értelemben.
Karl R. Popper, Objective Knowledge
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Az esszében a következő fogalmakat kell meghatározni és tárgyalni:
igazság, tudás, tudomány, bölcsesség, okozatiság, magyarázat, explicandum, racionalitás, lényeg és
transzcendencia.
Az esszéírás irányelvei:
1. Megmagyarázni a tudás és a bölcsesség kapcsolatát. Lehetséges-e manapság ezt a kapcsolatot úgy tekinteni,
mint a természettudományok és a filozófia kapcsolatát?
2. Megmagyarázni a tények tisztázására alkalmazott tudományos modellek jellemzőit. Célokkal foglalkozik-e a
tudomány, amit a filozófiában teleologikus magyarázatnak nevezünk?
3. Mi a különbség a tudományos filozófia szerint, a természettudományos és a metafizikai állítás között?
4. Megmagyarázni a tudományos kutatás értelmét. Vajon meghatározza-e a tudomány a saját kutatási
értelmét? Ugyan úgy teszi-e fel a tudomány az igazság kérdését, mint Jaspers?
5. Lemondhat-e az ember a saját létével kapcsolatos kérdésekről?
A felkínált példák közül említsen meg néhányat a tárgyalása közben.
1. Jaspers igazságértelmezése.
2. Meghatározni Jaspers transzcendencia fogalmát. Jaspers szerint miből ered az ember szabadsága és
lényege?
3. Valamelyik tantárgyból vett tudományos elméleten bemutatni és elmagyarázni Popper tudományos
hipotézist ellenőrző módszerét.
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7. A vizsgára való felkészülés

Megjegyzés:

Figyelembe véve, a filozófia tanterv három létező
változatát, két tankönyvet, változatos individuális
megközelítést az oktatásban és a korlátozott
óraszámot, ami a tananyag hiányos elsajátítását
eredményezi, a vizsgázóknak tanácsoljuk, hogy
a vizsga tananyagának átvétele érdelében
konzultáljanak tanáraikkal valamint önálló tanulással a
feladott irodalom segítségével pótolják ismereteiket.
Feltételezhetően a filozófia vizsgát azok a vizsgázók
választják, majd akik hajlamot éreznek irányában
és azok, akinek az egyetemre való beiratkozáshoz
feltételt jelent, s ezért további erőfeszítéseket tesznek
a tananyag elsajátítására.
Az első vizsgarészre (nyitott és zárt típusú feladatok) a
vizsgázó a katalógusba megadott célok elsajátításával
készülhet fel, a második részre (esszé) a tanár, valamint
a tankönyvekben található forrásszövegek és egyéb
irodalom elolvasása segítségével gyakorolhatja a
filozofikus argumentáció írásos formáját.
Az esszéírás gyakorlására javasoljuk a katalógusban
megadott szövegeken való gyakorlást.

A tanárok a megfelelő oktatási célok alapján a
diákoknak ajánlhatnak pótlólagos irodalmat is.

Az esszéírásra való felkészülésre javasoljuk a
következőket:
• az esszé bevezetőjében a megadott probléma
alapján kifejteni a saját értelmezést
• argumentáltan összefüggően vitázni, amiből látszik a
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.
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Oktatási és Külső Felmérést Végző Nemzeti Központja
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