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Ateizmus 
 

 

Tudnivalók a lecke tanulásához 

Az ateizmusról szóló óra egy videóleckét, és a tananyag elsajátítását segítő kérdéseket, 

feladatokat tartalmazza. Emellett a feladatok végén található keresztrejtvényes formában egy 

szójegyzék, mely a legfontosabb fogalmak megtanulását segíti. A tananyag elsajátítása 

során érdemes először megtekinteni a videót, majd azt követően megpróbálni válaszolni 

a kérdésekre és elsajátítani a legfontosabb fogalmakat. 

 

Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok 

1. Mit jelent a módszertani ateizmus? 

 

 

2. Mit jelent a módszertani agnoszticizmus? 

 

 

3. Hogy hangzik az ateizmus definíciója? 

   

 

4. Kinek a nevéhez köthető az ateista alapállás legelső formája? 

a) Friedrich Nietzsche 

 b) Ludwig Feuerbach 

 c) Kolophóni Xenophanész 

d) Platón 

 

5. Mely modern kori ateistákat mutatja be a videó? 

 

 

6. Mi az antropológiai ateizmus lényege? 

 

 



 

7. Milyen ateizmusnak nevezzük a marxista ateizmust? 

a) Antropológiai ateizmus 

 b) Társadalompolitikai ateizmus 

 c) Módszertani ateizmus 

d) Gazdasági ateizmus 

 

8. Ki volt az egyik legfontosabb képviselője a pszichoanalitikai ateizmusnak? 

a) William James 

 b) Ludwig Feuerbach 

 c) Carl Gustav Jung 

d) Sigmund Freud 

 

9. Kitől származik a következő idézet: „Isten halott, mi öltük meg őt.”? 

a) Ludwig Feuerbach 

 b) Kolophóni Xenophanész 

 c) Friedrich Nietzsche 

d) Sigmund Freud 

 

10. Mit jelent az übermensch kifejezés? 

a) Embertelen ember 

 b) Emberfeletti ember 

 c) Emberséges ember 

d) Isteni ember 

 

11. Kik az új ateizmus legfontosabb képviselői? 

 

 

12. A következő honlapon keressen rá a videóban elhangzott személyekre és tekintse át életük 

rövid összefoglalását! Link: https://www.timetoast.com/ 

https://www.timetoast.com/


A videóban elhangzott legfontosabb fogalmak 
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