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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
A AUKERA 
 Baina zenbait gizaki konbentzituta dago Jainkoa ezagutzea, eta bai euren 
arima zer den ezagutzea ere, zaila dela, eta horren arrazoia da gizakiok ez dutela 
sekula euren adimena gai sentigarrietatik altxatzen, eta ez dutela ezer bururatzen 
irudikatuz ez bada –hori gai materialez pentsatzeko modu bat delarik–, eta 
irudikagarria ez den guztiari ulertezina deritzote. Hori nahikoa nabarmena egiten da 
filosofoek eskoletan arautzat duten honako baieztapen honetan: hots, ezer ez 
dagoela ulermenean aurretik sentimenetan egon ez dena; eta, hala ere, egia da 
sentimenetan ez direla sekula egon ez Jainkoaren, ez arimaren, ideiak. 
 
Descartes: Metodoaren diskurtsoa IV 
 
 
GALDERAK 
1. BLOKEA. TESTUAREN ULERMENA 
1.1. Laburtu ezazu pasartea, testuko ideiak eta ideien arteko loturak errespetatuz 

(1 puntu). 
 
1.2. Azaldu itzazu azpimarraturiko terminoak (1 puntu) (50-75 hitz termino 

bakoitzeko). 
 
1.3. Descartesen iritziz, Jainkoaren ideia ez dator sentimenetatik, baina, hala ere, 

Jainkoaren existentzia frogatu daiteke. Eman ezazu Descartesen tesi horren 
aldeko argudio bat eta haren kontrako beste argudio bat, gutxienez. Gero, egin 
ezazu zeure gogoeta gaiari buruz (3 puntu) (200-300 hitz). 

 
 
2. BLOKEA. EDUKIAK ETA TESTUINGURUAN JARTZEA 
2.1. Intuizioa eta dedukzioa. Analisia eta sintesia (1,5 puntu) (Gehienez 150 hitz). 
  
2.2. Pasioak eta askatasuna (1,5 puntu) (Gehienez 150 hitz). 
 
2.3. Ilustrazioaren ezaugarri nagusiak (2 puntu) (Gehienez 250 hitz). 
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B AUKERA 
 Ilustrazioaren –hau da, gizakiak beren erruzko adingabetasunetik irtetearen– 
ardatz nagusia erlijio-arazoetan kokatu dut gehienbat: gure gobernariek ez dutelako 
interesik, artez eta zientziez bezainbatean, menpekoen gaineko tutoretza 
inposatzeko; horretaz gainera, hura delako tutoretzarik kaltegarriena, guztien artean 
duingabeena. Baina ilustrazioaren alde dagoen estatuburuaren pentsakera 
harantzago doa oraindik, eta zera aitortzen du: legegintzari dagokionez ere arriskurik 
ez dagoela menpekoei arrazoimenaz publikoki baliatzeko aukera ematen bazaie, 
eta ilustrazioaren hobekuntzari buruz dituzten ideiak, bai eta dagoenaren kritika 
egiatia, munduari publikoki aurkezten badiote. 
 
Kant: “Zer da Ilustrazioa?” galderari erantzuna 
 
 
GALDERAK 
1. BLOKEA. TESTUAREN ULERMENA 
1.1 Laburtu ezazu pasartea, testuko ideiak eta ideien arteko loturak errespetatuz 

(1 puntu). 
 
1.2 Azaldu itzazu azpimarraturiko terminoak (1 puntu) (50-75 hitz termino 

bakoitzeko). 
 
1.3 Kant-en iritziz, gizakiak, bere kontzientzia morala eraikitzerakoan, bere 

arrazoimenaz baliatu behar du. Eman ezazu Kanten tesi horren aldeko argudio 
bat eta haren kontrako beste argudio bat, gutxienez. Gero, egin ezazu zeure 
gogoeta gaiari buruz (3 puntu) (200-300 hitz). 

 
2. BLOKEA. EDUKIAK ETA TESTUINGURUAN JARTZEA 
2.1. Kant eta Ilustrazioa: autonomia morala. Caesar non est supra grammaticos 

(1,5 puntu)  (Gehienez 150 hitz). 
 
2.2. Arrazionalismoa eta enpirismoa Kant-engan (1,5 puntu) (Gehienez 150 hitz). 
 
2.3. Arrazionalismoaren ezaugarri orokorrak (2 puntu) (Gehienez 250 hitz).  
  

2015



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 

FILOSOFIAREN HISTORIA 

 

 
 
 
  

 1. BLOKEA. DESKRIBATZAILEAK GEHIENEZKO 
NOTA 

1.1 
Ikasleak berari proposatutako testuaren atal batzuk kopiatu 
besterik ez du egiten, eta, laburpen gisa, testuan jasota dauden 
tesi eta ideiak adierazten ditu. 

0,25 

 Ikasleak testuaren ideia nagusia ondo adierazten du, hitzez hitz 
errepikatu gabe, baina ez ditu jasotzen testuan jasota dauden 
ideien multzoa ezta ideien arteko lotura ere.  

0.50 

 Ikasleak testuan adierazten den ideia nagusia ondo adierazten 
du, hitzez hitz errepikatu gabe, eta horrekin lotura duten ideiak 
aipatzen ditu. Laburpenaren adierazpena edo egitura, halere, ez 
dira egokiak. 

0,75 

 Ikasleak testuaren laburpena egiten du, bertan jasotako ideiak 
eta horien arteko lotura errespetatzen ditu, ez du hitzez hitz 
errepikatzen eta argi eta zehatz adierazten du dena. 

1 

1.2.1 Ikasleak ondo deskribatzen du azpimarratutako kontzeptua, 
hitzaren definizio orokorra (0,1), egileak zertarako erabiltzen 
duen (0,3) eta hitz horren eraginez sortzen den problematika 
(0,1) azalduz.  

 
0,5 

1.2.2 Ikasleak ondo deskribatzen du azpimarratutako kontzeptua, 
hitzaren definizio orokorra (0,1), egileak zertarako erabiltzen 
duen (0,3) eta hitz horren eraginez sortzen den problematika 
(0,1) azalduz.  

 
0,5 

1.3. Ikasleak ez du hurrengo maila lortzen. 0 

 Ikasleak mintzaldiaren gaiaz zenbait ideia garatzen ditu, baina 
garapena arruntegia da edo euskarririk edota argibiderik 
gabekoa. Ez du azaltzen iritzi pertsonal egokirik. 

 
1 

 Ikasleak testuan planteatzen den gai filosofikoa ulertzen duela 
frogatzen du, eta arretaz aztertzen ditu ideiak eta argudioak 
garatzeko bi ikuspegi filosofiko. Adibideak egokiak dira, or ohar, 
eta nolabait erantzunaren euskarri izateko balio dute. Badago 
iritzi pertsonal egokien zantzuren bat.. 

 
2 

 Ikasleak testuan planteatzen den gaia eraginkortasunez ulertzen 
duela frogatzen du, eta arretaz aztertzen ditu gaiarekiko bi 
ikuspuntu filosofiko, eztabaida kritikoa eginez. Adibideak 
egokiak dira,. Iritzi pertsonala egokia da. 

 
3 
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 2. BLOKEA. DESKRIBATZAILEAK GEHIENEZKO 
NOTA 

 Ikasleak ez du hurrengo maila lortzen. 0 

2.1 
eta 
2.2 

Ikasleak autorearen edo testuinguru historiko-filosofikoko ideia 
garrantzitsuen aipamen partzial soila egiten du, ideia horiek 
galderari erantzuteko aipagarriak izanik, eta eskasa da 
kontzeptu filosofikoen erabilera edo ideiak ez daude ondo 
ordenatuta. 

0,5 

 Ikaslearen erantzunak hari egoki bati jarraitzen dio, azalpenak 
eta argudioak azaltzeko, eta eraginkorra da kontzeptu 
filosofikoen erabilera. Hala ere, autorearen edo testuinguru 
historiko-filosofikoko ideia garrantzitsuen aipamen partzial soila 
egiten du, ideia horiek galderari erantzuteko aipagarriak izanik. 

0,75 

 Ikasleak autorearen edo testuinguru historiko-filosofikoko ideia 
garrantzitsuenen aipamen partzial soila egiten du, ideia horiek 
galderari erantzuteko aipagarriak izanik, baina eskasa da 
kontzeptu filosofikoen erabilera edo ideiak ez daude ondo 
ordenatuta. 

1 

 Ikaslearen erantzunak hari egoki bati jarraitzen dio, azalpenak 
eta argudioak azaltzeko, eraginkorra da kontzeptu filosofikoen 
erabilera eta autorearen edo testuinguru historiko-filosofikoko 
ideia garrantzitsuenak aipatzen ditu, ideia horiek galderari 
erantzuteko aipagarriak izanik. 

1,5 

2.3. Ikasleak ez du hurrengo maila lortzen. 0 

 Ikasleak autorearen edo testuinguru historiko-filosofikoko ideia 
garrantzitsuen aipamen partzial soila egiten du, ideia horiek 
galderari erantzuteko aipagarriak izanik, eta eskasa da 
kontzeptu filosofikoen erabilera edo ideiak ez daude ondo 
ordenatuta. 

0,5 

 Ikaslearen erantzunak hari egoki bati jarraitzen dio, azalpenak 
eta argudioak azaltzeko, eta eraginkorra da kontzeptu 
filosofikoen erabilera. Hala ere, autorearen edo testuinguru 
historiko-filosofikoko ideia garrantzitsuen aipamen partzial soila 
egiten du, ideia horiek galderari erantzuteko aipagarriak izanik. 

1 

 Ikasleak autorearen edo testuinguru historiko-filosofikoko ideia 
garrantzitsuenen aipamen partzial soila egiten du, ideia horiek 
galderari erantzuteko aipagarriak izanik, baina eskasa da 
kontzeptu filosofikoen erabilera edo ideiak ez daude ondo 
ordenatuta.. 

1,5 

 Ikaslearen erantzunak hari egoki bati jarraitzen dio, azalpenak 
eta argudioak azaltzeko, eraginkorra da kontzeptu filosofikoen 
erabilera eta autorearen edo testuinguru historiko-filosofikoko 
ideia garrantzitsuenak aipatzen ditu, ideia horiek galderari 
erantzuteko aipagarriak izanik. 

2 
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