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 OPCIÓN A 

 

1.  

a) O comentario do fragmento dos Prolegómenos a toda metafísica futura 

de Kant deberá amosar unha axeitada comprensión (conceptos 

fundamentais e estrutura argumentativa), establecendo tamén unha 

contextualización da súa temática (no pensamento de Kant e na historia 

da filosofía). Cualificación máxima.- 3 ptos. 

b) A resposta á cuestión teórica Os límites do coñecemento en Kant será 

cualificada en función da pertinencia dos contidos e da precisión 

conceptual; asemade, da súa coherencia e articulación discursiva. 

Cualificación máxima.- 3 ptos. 

2. A cuestión teórica Platón: antropoloxía e política será cualificada cos 

criterios xa recollidos no apartado anterior (1.b). Cualificación máxima.- 3 

ptos. 

3.  

a) Ámbolos dous conceptos (superestrutura ideolóxica e relacións sociais 

de produción) corresponden a Karl Marx. Cualificación máxima.- 0.5 

ptos. 

b) A resposta correcta conterá o título completo de dúas obras de Karl 

Marx. Cualificación máxima.- 0.5 ptos. 

 

 Nos apartados 1 (a e b) e 2 valoraráse tamén a corrección expresiva e gramatical. 



 

 

 OPCIÓN B 

 

1. 

a) O comentario do fragmento da Ética a Nicómaco de Aristóteles deberá 

amosar unha axeitada comprensión (conceptos fundamentais e estrutura 

argumentativa), establecendo tamén unha contextualización da súa 

temática (no pensamento de Aristóteles e na filosofía grega). 

Cualificación máxima.- 3 ptos. 

b) A resposta á cuestión teórica Ética e política en Aristóteles será 

cualificada en función da pertinencia dos contidos e da precisión 

conceptual; asemade, da súa coherencia e articulación discursiva. 

Cualificación máxima.- 3 ptos. 

2. A cuestión teórica Razón e progreso na Ilustración será cualificada cos 

criterios xa recollidos no apartado anterior (1.b). Cualificación máxima.- 3 

ptos. 

3. a) O concepto razón vital corresponde a Ortega y Gasset; o concepto vontade 

de poder corresponde a Nietzsche. Cualificación máxima.- 0.5 ptos. 

b) A resposta correcta conterá o título completo dunha obra de Nietzsche e 

doutra de Ortega y Gasset. Cualificación máxima.- 0.5 ptos. 

 

 Nos apartados 1 (a e b) e 2 valoraráse tamén a corrección expresiva e gramatical. 

 


