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A tananyag 

Oktatási cél: A hallgató világnézetének bővítése a Boolean algebráról logikai, etikai, filológiai, 

metafizikai, valamint esztétikai nézőpontokból. 

Tematika: Alapműveletek, esztétikai hozzáállás. Másodlagos műveletek és szerepük a 

hétköznapokban. Monotonitás összehasonlítása az élettel. Teljesség és érvényesülés. Analitikus 

filozófia. Időbeliség. Okság. A Boolean algebra és a szabad akarat. 

Ütemezés: 

Oktatási hét 

(konzultáció) 
Témakör 

1. 
Alapműveletek: ÉS, VAGY, NEM operátorok. 

Esztétika: mikor és hogyan kell felírni az operátorokat. 

2. 

Másodlagos műveletek: 

kompozíció: Boolean algebra a párkapcsolatokban. 

implikáció: mikor tudjuk, hogy megcsaltak minket. 

Ekvivalencia: ne helyezzük feljebb a partnerünket. 

3. 

Asszociativitás: képünk a világról, Rorschach teszt. 

Kommutativitás: tömegközlekedés, hatékony utaztatás. 

Disztributivitás: vagyon elosztása, Marx. 

4. 
Teljesség: tautológia. 

Érvényesülés axiómái a társadalomban: szekcióelmélet. 

5. Dualitás: részegesen rendezett osztály. 

6. 

Bertrand Russel: analitikus filozófia, idealitás. Boolean algebra a magyar 

nyelven. 

Zárthelyi. 

7. 
Baumgarten, Platón, Arisztotelész művei esztétikai szempontból. Ok-okozat a 

Boolean algebrában. 

8. 
Liberum arbitrium. Spinoza, Marx. 

Boolean algebra alkalmazása a mesterséges intelligenciára. 

9. A téridő és a relativitás hatása a Boolean algebrára. Descartes, Minkowski. 

10. Kauzalitás a Boolean algebrában és metafizikai értelmezése. 

11. Descartes. „Gondolkozom, tehát vagyok,” Boolean alapmáveletes értelmezése. 

12. 

Karnaugh-Veitch-módszer az optimális filozófiai állapot eléréséhez. 

Marx és Orwell vektorszorzata. 

Zárthelyi. 

13. Prédikációlogika. 

14. 
Prédikációlogika. 

Javítás. 



 

Félévközi követelmények 

A félév végére a hallgatónak aláírással kell rendelkeznie. Megszerzésének feltételei: 

1. Regisztrációs héten szabad akarat felmérő dolgozat megírása. 

2. Az összes óra látogatása (előadás és gyakorlat). Felmentés csak akkor, ha a hallgató nem 

rendelkezik szabad akarattal. 

3. A félév során írt mindkét zárthelyin legalább 53,12% elérése. Egy zárthelyit lehet pótolni a 

14-ik héten, itt 61,53% elérése szükséges. 

4. Gyakorlatokon folyamatos és aktív részvétel. Minden órára egy 10 oldalas disszertációt kell 

írni az előző heti anyagokból. 

Ha a hallgató mindegyik feltételt teljesíti, „aláírva” bejegyzést kap és vizsgára bocsátható. 

Pótlások módja 

1. Szabad akarat felmérő dolgozat: Nincs hatással az aláírása, csak a hallgató életére. 

2. Zárthelyi dolgozatok: 14-ik héten az egyik zárthelyi pótlására van lehetőség. 

3. Aláíráspótló vizsga: a vizsgaidőszakban. 

Ha a hallgató „letiltva” bejegyzést kapott, a tárgyat teljes egészében meg kell ismételnie. 

Vizsga 

A vizsga módja: szóbeli. Az oktató 100 kérdést tesz fel a teljes féléves anyagból, melyből az első 

80-ra kell helyesen válaszolni. Helytelen válasz vagy túl rövid gondolkozási idő esetén a hallgató 

elégtelen érdemjegyet kap. 

A maradék 20 kérdés alapján a vizsga érdemjegye: 

15—20 jeles (5) 

10—15 jó (4) 

5—10 közepes (3) 

0—5 elégséges (2) 

-80—0 elégtelen (1) 
 

 


