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Examenul de bacalaureat na țional 2017 
Proba E. d) 

Filosofie  

 Varianta 3 
Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu 
excepţia profilului militar. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
I. TÉTEL (30 pont) 
Írják a vizsgalapra a helyes válasz betűjét az alábbi esetekre vonatkozóan.  Egyetlen válasz lehet 
helyes.  
 

1.  A „Miért létezem?” kérdés előrevetíti a következő problémát: 
a. a másság és azonosság közötti viszonyt 
b. a megismerés fejlődését 
c. az igazság és tévedés közötti viszonyt 
d. az élet értelmét 
 

2.  A deontológiai etikától eltérően, amely fontos szerepet tulajdonít a kötelességnek, a 
hedonista etika fontos szerepet tulajdonít a következő fogalomnak: 

a. emberi természet 
b. élvezet 
c. a legfőbb jó 
d. hasznosság 
 

3.  Az eutanázia különböző típusai vitatott kérdéskörét képezik :   
a. az alkalmazott etikának 
b. a racionalizmusnak  
c. a politikai filozófiának 
d. a dogmatizmusnak 
 

4.  A szabadság egy olyan fogalomrendszer kategóriájába tartozik, miszerint nem gondolható el 
egy másik fogalomhoz való viszonyítás nélkül; így a szabadság csakis a következő fogalom 
viszonylatában gondolható el: 

a. méltányosság vagy etatizmus 
b. korlát vagy kényszer 
c. egyensúly vagy mérték 
d. törvényesség vagy liberalizmus 
 

5.  J.P.Sartre felfogásának megfelelően, az abszolút felelősség: 
a. jog arra, hogy szabadon cselekedhess a magad javára, a magad módján 
b. a szabadságunk logikus következményének az igénye  
c. a józan döntéshozatal képessége 
d. jog arra, hogy bármilyen külső kényszerítés hatására cselekedjünk 
 

6.  Az élethez való jog, a tulajdonhoz való jog és a szabadsághoz való jog természetjogok, mert: 
a. minden embert megilletnek, egyszerűen azért, mert embernek születtek 
b. minden nagykorú személy élhet vele és a törvény biztosítja 
c. a hátrányosan megkülönböztetett emberek sajátja, egyszerűen azért, hogy biztosítsa ezek 

boldogulását 
d. olyan emberek közötti megegyezést jelent, akik egyenlő jogokkal rendelkeznek 
 

7.  I. Kant felfogásának megfelelően, az a priori megismerés fogalmán a következő ítéletet 
értjük: 

a. hallgatólagos, de egyértelmű 
b. minden tapasztalattól független 
c. implicit, de világosan kifejtett 
d. a tapasztalaton alapuló 
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8.  A koreszpondencia elmélet egyik képviselője: 
a. W. James 
b. B. Blanschard 
c. J. Habermas 
d. Arisztotelész 
 
9.  Az I. Kant által megfogalmazott kategorikus imperatívusz feltételezi, hogy mindig a 

következőképpen cselekedjünk: 
a. csakis az élvezetek elérésének, és a szenvedés elkerülésének, a legnagyobb boldogság 

elvének megfelelően 
b. a boldogság maximalizálási elvének megfelelően, hogy ezáltal növekedjen a boldogság 

intenzitása és a boldog emberek száma 
c. csakis egy olyan maxima elvének megfelelően, amelyet egyúttal egyetemes törvénynek is 

kívánunk 
d. egy olyan elvnek megfelelően, amely értelmében minden körülmények között a hasznosság 

és boldogság maximalizálására törekedsz 
 
10.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata értelmében, a házassághoz és a 

családalapításhoz való jog negatív, mert: 
a. olyan kiváltságok összességét jelenti, amelyekkel az állam rendelkezik az egyénnel szemben  
b. biztosítása érdekében az állami beavatkozás a lehető legnagyobb kell legyen 
c. olyan kiváltság összességét képviseli, amelyekkel az egyén nem rendelkezik a 

társadalommal való viszonyában 
d. biztosítása érdekében az állam beavatkozás a lehető legkisebb mértékű kell legyen. 
 
II. TÉTEL (30 pont) 
Elemezzék tömören filozófiai szempontból az igazságosság és törvény közötti viszony 
problematikáját, az alábbi támpontok alapján: 
- nevezzenek meg egy filozófust, aki írásaiban az igazságosság és törvény közötti viszony 

tárgyalásával foglalkozott;                             4 pont  
- nevezzenek meg egy filozófiai elméletet/szemléletet, amely az igazságosság és törvény közötti 

viszonyra vonatkozik;                              4 pont  
- mutassák be a megnevezett filozófiai elméletet/szemléletet;                       6 pont  
- szemléltessék azt a filozófiai elméletet/szemléletet, amit bemutattak egy konkrét szituációs 

példával a jelenkori társadalomban;              6 pont  
- fogalmazzanak meg egy ellenérvet azzal az elmélettel/szemlélettel szemben, amelyet 

bemutattak;                 6 pont  
- nevezzenek meg az igazságosság és az állam fogalmai között fennálló viszonyt.          4 pont  
 
III. TÉTEL (30 pont) 
A. Olvassák el figyelmesen az alábbi szöveget: 
 

(…) A hiba ugyanis nem puszta negáció, hanem priváció, vagyis olyan ismereteknek a 
hiánya, aminek valamiképpen meg kell lennie bennem. (...) Ezután, ahogy közelebb léptem 
magamhoz, s vizsgálni kezdtem, milyenek a hibáim – ugyanis ezek árulkodnak valamilyen 
tökéletlenségről bennem – észrevettem, hogy két ok összetalálkozásától függ valamennyi, 
nevezetesen a bennem lévő megismerőképességtől és a választás képességétől, más szóval a 
döntés szabadságától, tehát egyrészt az értelemtől, másrészt az akarattól. (...) 

 (R. Descartes, Elmélkedések az első filozófiáról) 
Válaszoljanak az alábbi kérelmekre: 

1. Az adott szöveg alapján nevezzék meg a tévedés két jellemzőjét!          4 pont  
2. Tegyék nyilvánvalóvá körülbelül féloldalas terjedelemben az intellektus és az akarat fogalmak 
közötti összefüggést!                          10 pont  
3. Fogalmazzák meg személyes véleményüket a szövegben szereplő filozófiai felfogás 
időszerűségére vonatkozóan!               6 pont  
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B. A politikai elméletek szélsőséges esetei az etatizmus és az anarchia. 
1. Nevezzék meg az elméleti etatizmus két sajátos jellemzőjét!                  6 pont  
2. Szemléltessék egy konkrét példa segítségével az állam és állampolgár viszonyát az etatizmus 

perspektívájából!                            4 pont  
 


