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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)  
     Válaszoljatok a következő követelményekre: 

1. Pontosítsátok a politikai hatalom fogalmának a jelentését.                    4 pont  
2. Nevezzetek meg két filozófust akik az írásaikban az egyéni szabadság problematikáját 

tárgyalták.               6 pont  
3. Magyarázzátok meg expliciten a politikai filozófia egyik jellemzőjét.                        10 pont  
4. Mutassatok be tömören egy olyan filozófiai felfogást, amely a demokrácia sajátossága.   

                  6 pont  
5. Írjatok egy olyan állító filozófiai kijelentést, amely összekapcsolja a pozítiv jogok és a 

diszkrimináció fogalmakat.                         4 pont  
II. TÉTEL (30 pont)  

Elemezzétek tömören filozófiai szempontból az egyenlőség és az igazságosság közötti 
viszonyt az alábbi támpontok szerint: 
- nevezzetek meg egy filozófust aki az egyenlőség és az igazságosság közötti viszonyt 

tárgyalta               4 pont  
- magyarázzátok meg egy filozófiai tézist/felfogást ami az egyenlőség és az igazságosság 

között fennáll             10 pont  
- szemléltesd a filozófiai tézist/felfogást, amit megmagyaráztatok egy konkrét példán 

keresztül a jelenkori társadalomból                                                                      6 pont  
- fogalmazzatok meg egy ellenérvet azzal a tézissel/felfogással szemben, amelyet 

megmagyaráztatok                                                                                                   6 pont  
- Pontosítsátok annak a módját, ahogyan elemezhető az igazságosság fogalmánk a 

jelentése, abban az esetben, ha úgy tekintenénk, hogy az emberek közötti 
vagyonkülönbségek igazságtalanok.              4 pont  

III. TÉTEL (30 pont)  
A. Ugyanakkor világos, hogy az ember miért inkább társas lény mint a méh vagy bármely más 
csoportban élő állat, hisz a természet nem teremt semmit cél nélkül. Minden élőlény közül 
egyedül az ember képes a beszédre. A megszólaló hang kétségtelenül a fájdalmat és örömet 
jelzi, s ezért a többi élőlénynél is megvan, természetük  azonban csak addig jut el, hogy a 
fájdalmat és az örömöt megérzik és egymásnak jelzik, az értelmes beszéd a hasznos és a 
káros, tehát egyúttal az igazságos és az igázságtalan kefejezésére is szolgál. Valójában éppen 
a többi élőlénnyel szemben az ember sajátossága, hogy ő az egyedüli aki, felfogja a jót és a 
rosszat, az igazságost és az igazságtalant és minden más morális állapotot. Azokból akik erre 
képesek jön létre a család és az állam. 

                                                                                                                         (Arisztotelész, Politika) 
1. Az adott szöveg alapján pontosítsátok az emberi természet két jellemzőjét.                4 pont   
2. Nevezetek meg egy különbséget az emberi természetre vonatkozó filozófiai felfogás között, 
ami a szövegben be van mutatva és egy másik filozófiai felfogást az emberi természetről, 
amely elvét már pontosítottátok.                        6 pont                               
3. Bizonyítsátok be körülbelül fél oldal terjedelemben az egyén és a közösség fogalmai közötti 
összefüggést.                                    10 pont  

 B. Tudván, hogy az alkalmazott etika problémái vitatottak és erkölcsi jellegűk explicit  
1. Érveljetek a kijelentésben bemutatott felfogás mellett                                                  6 pont  
2. Fogalmazzátok meg személyes véleményeteket a kijelentésben szereplő filozófiai felfogás 
aktualitására nézve.                          4 pont  


