Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

EGZAMIN MATURALNY 2013

FILOZOFIA
POZIOM PODSTAWOWY

Kryteria oceniania odpowiedzi

MAJ 2013

Egzamin maturalny z filozofii
Kryteria oceniania odpowiedzi – poziom podstawowy

2

Część I (20 punktów)
Zadanie 1. (0–3)
Obszar standardów
Wiadomości i rozumienie

Opis wymagań
Znajomość i rozumienie wybranych pojęć, problemów i tez
(I 1)

Poprawna odpowiedź:
a) sceptycyzm
b) relatywizm
c) agnostycyzm
3 p. – za trzy poprawne odpowiedzi
1 p. – za każdą poprawną odpowiedź
0 p. – za wszystkie odpowiedzi niepoprawne lub brak odpowiedzi
Zadanie 2. (0–4)
Wiadomości i rozumienie

Znajomość i rozumienie podstawowych koncepcji
i fragmentów dzieł filozofów europejskich (I 2)

Poprawna odpowiedź:
a) Epikur
b) Arystoteles
c) Sartre
d) Nietzsche
4 pkt – za wszystkie poprawne odpowiedzi
1 pkt – za każdą poprawną odpowiedź
0 pkt – za wszystkie odpowiedzi niepoprawne lub brak odpowiedzi
Zadanie 3. (0–3)
Wiadomości i rozumienie

Znajomość i rozumienie podstawowych koncepcji
i fragmentów dzieł filozofów europejskich (I 2)

Przykład poprawnej odpowiedź:
Autor: Arystoteles
Tezy, np.
1. Aby osiągnąć szczęście, ludzie powinni działać z umiarem.
2. Działanie powinno być zgodne z zaletą etyczną i mądrością praktyczną.
3 p. – za wskazanie autora koncepcji Złotego Środka i za właściwe sformułowanie dwóch tez,
czyli za poprawne wykonanie trzech elementów odpowiedzi
2 p. – za poprawne wykonanie dwóch elementów odpowiedzi
1 p. – za poprawne wykonanie jednego elementu odpowiedzi
0 p. – za niepoprawną odpowiedź lub brak odpowiedzi
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Zadanie 4. (0–3)
Wiadomości i rozumienie

Znajomość i rozumienie wybranych pojęć, problemów i tez
(I 1)

Poprawna odpowiedź: b), d), c)
3 p. – za trzy poprawne odpowiedzi
2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi
1 p. – za jedną poprawną odpowiedź
0 p. – za wszystkie niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 5. (0–1)
Wiadomości i rozumienie

Znajomość i rozumienie podstawowych koncepcji
i fragmentów dzieł filozofów europejskich (I 2)

Poprawna odpowiedź:
np. Marynarz to żołnierz służący na okręcie.
1 p. – za podanie właściwe sformułowanie definicji (zgodnie z Arystotelesowską koncepcją)
0 p. – za niewłaściwe sformułowanie definicji lub brak odpowiedzi
Zadanie 6. (0–2)
Wiadomości i rozumienie

Znajomość i rozumienie podstawowych koncepcji
i fragmentów dzieł filozofów europejskich (I 2)

Poprawna odpowiedź:
a) intersubiektywnie komunikowalnym
b) intersubiektywnie kontrolowalnym
2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi
1 p. – za jedną poprawną odpowiedź
0 p. – za niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 7. (0–2)
Wiadomości i rozumienie

Znajomość i rozumienie podstawowych koncepcji
i fragmentów dzieł filozofów europejskich (I 2)

Poprawna odpowiedź:
a)
b)
c)
d)

Karol Wojtyła
Roman Ingarden
John S. Mill
Albert Camus

2 p. – za cztery poprawne odpowiedzi
1 p. – za dwie lub trzy poprawne odpowiedzi
0 p. – za jedną poprawną odpowiedź lub wszystkie niepoprawne odpowiedzi, lub za brak odpowiedzi
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Zadanie 8. (0–3)
Wiadomości i rozumienie

Znajomość i rozumienie wybranych pojęć, problemów i tez
(I 1)

Poprawna odpowiedź:
a) A
b) N
c) N
3 p. – za poprawne rozpoznanie charakteru trzech wypowiedzi
2 p. – za poprawne rozpoznanie charakteru dwóch wypowiedzi
1 p. – za poprawne rozpoznanie charakteru jednej wypowiedzi
0 p. – za odpowiedzi niepoprawne lub brak odpowiedzi
Zadanie 9. (0–1)
Korzystanie z informacji

Znajomość i rozumienie podstawowych koncepcji
i fragmentów dzieł filozofów europejskich (I 2)

Poprawna odpowiedź:
np. Dowody kosmologiczne wywodzą się z przesłanek odnajdywanych w przyrodzie,
natomiast dowody ontologiczne z przesłanek obecnych w naszej jaźni (umyśle, duszy).
1 p. – za poprawną odpowiedź
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi
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Część II (30 punktów)
Zadania 10–25
Korzystanie z informacji
Tworzenie informacji

Wykorzystanie nabytej wiedzy filozoficznej do krytycznego
analizowania tekstów filozoficznych, a w szczególności
do rekonstrukcji zawartych w nich problemów, tez
i argumentacji (II 1); konfrontowanie poglądów z poglądami
innych filozofów (II 3); zapisanie w zwięzłej formie
wyników krytycznej analizy tekstu filozoficznego (III 1)

Zadanie 10. (0–2)
Poprawna odpowiedź:
1. Prawdziwa w sensie ontologicznym jest rzecz, natomiast w sensie logicznym, prawdziwa
jest myśl (zdanie, sąd).
2. Prawda ontologiczna polega na zgodności rzeczy ze słowem (myślą, ideą), natomiast
prawda logiczna polega na zgodności słowa (myśli, idei) z rzeczą (ze stanem rzeczy).
2 p. – za wskazanie dwóch różnic miedzy prawdą w znaczeniu ontologicznym a prawdą
w znaczeniu logicznym
1 p. – za wskazanie jednej różnicy miedzy prawdą w znaczeniu ontologicznym a prawdą
w znaczeniu logicznym
0 p. – za niepoprawną odpowiedź lub brak odpowiedzi
Zadanie 11. (0–4)
Przykłady poprawnej odpowiedzi:
a) Tomek jest prawdziwym sportowcem. Ten banknot jest prawdziwy, itd. (dowolny przykład,
w którym prawdziwość dotyczy przedmiotu, rzeczy, osoby, zjawiska, a nie zdania).
b) Ta róża jest zielona. Stolicą Japonii jest Tokio.
4 p. – za właściwe sformułowanie dwóch własnych przykładów prawdy w znaczeniu
ontologicznym i dwóch własnych przykładów prawdy w znaczeniu logicznym
1 p. – za każdy właściwie sformułowany przykład
0 p. – za niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 12. (0–2)
Przykład poprawnej odpowiedzi:
a) Dla Platona czerwień jest ideą, w której róża uczestniczy.
b) Dla Hume’a czerwień jest jedną z impresji, których wiązka tworzy różę.
2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi
1 p. – za jedną poprawną odpowiedź
0 p. – za niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 13. (0–1)
Poprawna odpowiedź:
Tekst podejmuje problemy z zakresu epistemologii (teorii poznania / logiki)
1 p. – za odpowiedź poprawną
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi
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Zadanie 14. (0–1)
Poprawna odpowiedź:
Autor w pierwszym akapicie nawiązuje do klasycznej definicji prawdy.
1 pkt – za poprawną odpowiedź
0 pkt – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi
Zadanie 15. (0–1)
Poprawna odpowiedź:
relatywizm (relatywizm poznawczy / relatywizm teoriopoznawczy)
1 p. – za odpowiedź poprawną
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi
Zadanie 16. (0–1)
Przykład poprawnej odpowiedzi: Protagoras
1 p. – za poprawną odpowiedź
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi
Zadanie 17. (0–2)
Przykład poprawnej odpowiedzi:
a) Sokrates
b) Hegel
2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi
1 p. – za jedną poprawną odpowiedź
0 p. – za odpowiedzi niepoprawne lub brak odpowiedzi
Zadanie 18. (0–1)
Poprawna odpowiedź: absolutyzm (idealizm / obiektywizm)
1 p. – za podanie nazwy stanowiska
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi
Zadanie 19. (0–3)
Przykład poprawnej odpowiedzi:
a) Wybierając system wiedzy, uczony kieruje się przydatnością (pożytkiem) systemu
wiedzy.
b) Kryterium pragmatyczne.
c) Przedstawicielem kierunku jest William James.
3 p. – za trzy poprawne odpowiedzi
2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi
1 p. – za jedną poprawną odpowiedź
0 p. – za odpowiedzi niepoprawne lub brak odpowiedzi
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Zadanie 20. (0–2)
Poprawna odpowiedź:
a) Edmund Husserl
b) Immanuel Kant
2 p. – za wskazanie dwóch właściwych filozofów
1 p. – za wskazanie jednego właściwego filozofa
0 p. – za niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 21. (0–3)
Poprawna odpowiedź: b) c) d)
3 p. – za wskazanie trzech właściwych kierunków
2 p. – za wskazanie dwóch właściwych kierunków
1 p. – za wskazanie jednego właściwego kierunku
0 p. – za niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 22. (0–1)
Przykład poprawnej odpowiedzi:
Zdaniem zwolenników idealizmu teoriopoznawczego przedmioty ludzkiego poznania istnieją
niezależnie od postrzegających ich podmiotów (ludzi).
1 p. – za poprawną odpowiedź
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi
Zadanie 23. (0–1)
Poprawna odpowiedź: realizm (realizm poznawczy / realizm)
1 p. – za poprawną odpowiedź
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi
Zadanie 24. (0–2)
Poprawna odpowiedź:
a) Kartezjusz (Rene Descartes)
b) Medytacje o filozofii pierwszej
2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi
1 p. – za jedną poprawną odpowiedź
0 p. – za odpowiedzi niepoprawne lub brak odpowiedzi
Zadanie 25. (0–3)
Poprawna odpowiedź:
Wszystkie cytaty wyrażają stanowisko idealizmu teoriopoznawczego.
3 p. – za właściwe rozpoznanie trzech cytatów
2 p. – za właściwe rozpoznanie dwóch cytatów
1 p. – za właściwe rozpoznanie jednego cytatu
0 p. – za niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi

