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Nimi……          Vastuse täht 
 
1. Kuidas nimetatakse tõeteooriat, kus tõesed on väited, mis on kasulikud, 
millest lähtudes saab sihipäraselt tegutseda? 
A) Pragmatismi tõeteooriaks B) Tõe korrespondentsiteooriaks C) Tõe 
koherentsiteooriaks  D) Ontoloogiliseks tõeteooriaks 
 

A 

2. Seisukohta, mille järgi kõik toimuv on ette määratud range 
põhjuslikkuse poolt, maailmas pole ei juhust ega vabadust, nimetatakse: 
A) Determinism B) Emotivism C) Fatalism D) Identsusteooria 
 

A 

3. Milline järgnevatest väidetest on utilitaristliku eetika põhitees? 
A) Talita ainult sellise maksiimi järgi, mida võid tahta saavat üldiseks 
seaduseks B) Kujunda endast vooruslik inimene C) Võimalikult suur hulk 
naudinguid võimalikult suurele hulgale inimestele D) Hooli igas olukorras 
ainult iseendast 

C 

4. Kuidas nimetatakse suunda psühholoogias ja vaimufilosoofias, mille 
järgi vaim on pelgalt käitumisviis, mida saab läbinisti kirjeldada stiimul-
reaktsiooni skeemi abil? 
A) Dualistlik interaktsionism B) Okasionalism C) Identsusteooria  
D) Biheiviorism 

D 

5. Kuidas suhestub Kanti tunnetusteoorias mõistus asjadega iseeneses?  
A) Mõistus haarab asju iseeneses meelte abil B) Asju iseeneses haaratakse 
puhta mõistuse abil C) Asju iseeneses ei saagi haarata, kogeme ainult 
fenomene, asju meie jaoks D) Asju iseeneses kogetakse meelte ja mõistuse 
koostöö abil 

C 

6. Milline järgnevatest on Milli seisukoht sõnavabaduse küsimuses? 
A) Sõnavabadust võib piirata juhtumitel, kui see on ühiskondliku moraali 
huvides B) Sõnavabadust võib piirata ainult siis, kui seisukoht eirab ilmselgeid 
fakte C) Sõnavabadust ei tohi üldse piirata, sest iga seisukoht võib osutuda 
tõeseks ning tõeste ideede kriitika keelustamine muudaks need eelarvamusteks. 

C 

7. Järgnevalt loetletakse Popperi kolme maailma teooria elemente, milline 
liige on loetelus üleliigne? 
A) Surmajärgne teispoolne maailm B) Teadvuse seisundite maailm  
C) Füüsiliste objektide maailm D) Mõtlemise objektiivse sisu maailm 

A 

8. Kuidas nimetatakse sellist järeldamise viisi, kus eelduste tõesus 
garanteerib järelduse tõesuse? 
A) Intuitsioon B) Induktsioon C) Deduktsioon D) Abduktsioon

C 

9. Millisel kesksel argumendil tugines Gilbert Ryle’i kriitika dualistliku 
vaimufilosoofia suhtes?  
A) Ad hominem argumenti B) Kolmanda inimese argumenti C) Kategooriavea 
argumenti D) absurdini viimist (reductio ad absurdum) 

C 

10. Kuidas nimetatakse seda eetikateooriat, mis väidab et moraalilaused ei 
väida midagi, vaid kirjeldavad üksnes inimese tundeid? 
A) Utilitarism B) Egoism C) Eksistentsialism D) Emotivism 
 

D 

 
 


