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FILOZÓFIA ÉRETTSÉGI – KÖZÉPSZINT (EMELT SZINTEN NEM VÁLASZTHATÓ!) 

A filozófia tantárgy részletes vizsgakövetelményeit a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet tartalmazza, a közép-
szintű érettségi írásbeli és szóbeli részből áll. 

A (központi) írásbeli vizsga időpontja: 2014. május 21. 14.00 óra (180 perc, délelőtt 8.00-tól francia nyelv) 

A szóbeli vizsga témakörei: 

1. FILOZÓFIAI PROBLÉMÁK  
Mi a filozófia?  

a filozófia fogalma  
a vallás és a művészet összehasonlítása  

A létre vonatkozó kérdés  
a létkérdésre adott filozófiai válaszok  
a lét és a létező viszonyáról szóló elméletek  

A test-lélek probléma  
filozófiai válaszok  
Descartes: Elmélkedések alapján  

Megismerhetőség, igazság, bizonyosság  
mint filozófiai probléma  
Descartes filozófiai módszere a bizonyosság keresésében  

Az én problémája  
Descartes, Kant én-felfogása  
Az egyéni lét problémáinak filozófiai megjelenése  
(Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, egzisztencialisták)  

A végesség emberi problémája  
A végtelen lét és a véges létező (emberi) problémája  
Az időbeli és az örök az individuum létezésében  

Az érték problémája: a jó és a szép  
Platón és Arisztotelész filozófiájában  
Kant kategórikus imperatívusza  

A szabadság kérdése  
mint filozófiai fogalom  
Locke a vallási türelemről, a toleranciáról  

A környezet- és bioetika problémái  
környezeti problémáink és az erkölcs  
Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne alapján  

Globalizáció és társadalom  
a globalizáció fogalma, hatása  
a globalizációval kapcsolatos problémák  

 
2. KIEMELT FILOZÓFUSOK  

Kötelező (5)  
Platón  

ideaelmélete  
államutópiája  

Arisztotelész  
világképe  
etikája  

Descartes  
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filozófiájának alaptétele 
Kant  

ismeretelmélete  
etikája  

Nietzsche  
filozófiájának legjellemzőbb fogalmai  
„Isten halott” gondolata  

 
Választható  

Szent Ágoston  
filozófiai elképzelése a lélekről, a boldogságról, a megismerésről és az időről  

Aquinói Szent Tamás  
istenérvei a Summa Theologiae alapján  

Locke  
empirista álláspontja  

Heidegger  
a létkérdés  

Wittgenstein  
korai filozófiája – Tractatus alapján  

 
3. KORSZAKOK, IRÁNYZATOK  
 

Antik görög filozófia  
preszokratikus felfogások  
Szókratész filozófiája  

Felvilágosodás  
a felvilágosodás eszmerendszere Kant nézete szerint  
(Kant: „Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás?”)  
egy felvilágosodás kori filozófus ismeretelmélete  

19. és 20. századi filozófiai irányzatok  
pozitivizmus (a Bécsi Kör filozófiai felvetései)  
életfilozófiák: pl. egzisztencializmus  
(egy választott filozófus bemutatása)  

 
A „B” tételekhez kapcsolódó szövegek, szövegrészletek  
Barlanghasonlat - Platón: Menon  
Szent Ágoston: A boldog életről… (33. és 34.)  
Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae Vajon van-e Isten?  
René Descartes: Értekezés a módszerről  
Friedrich Nietzsche: A vidám tudomány (Az őrült.)  
Martin Heidegger: Mi a metafizika?  
Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés  
Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás?  
Hérakleitosz B 1  
Parmenidész B 8  
Descartes Elmélkedések a metafizikáról  
Descartes: Értekezés a módszerről (4. rész)  
Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne  
John Locke: Levél a vallási türelemről  
Rüdiger Safranski: Mennyi globalizációt bír el az ember? 


