
Pyetje nga Filozofia 

 

 
 

1.Çka nënkuptojmë me nocionin antikë ? 

a. vlerë   

b. lashtësi 

c. klasik 

d. humanizëm   

    

 

2.Çka është Filozofia ? 

a. dashuri ndaj gënjeshtrës 

b. dashuri ndaj të qeshurit 

c. dashuri ndaj mençurisë  

d. dashuri ndaj fatit   

 

 

3.Ku gjenden burimet e filozofisë ? 

a. natyrë 

b. te njeriu 

c. kosmos 

d. jeta 

 

 

4.Cila disciplinë filozofike e studion njohjen ? 

a. logjika 

b. antropologjia 

c. metodika  

d. gnoseologjia 

 

 

5.Ontologjia është disciplinë filozofike e cila studion ? 

a. njeriun 

b. vlerat 

c. qenien 

d. arsimimin 

 

 

6.Çka është Etika ? 

a. shkencë mbi të vërtetën 

b. shkencë mbi objektivitetin 

c. shkencë mbi moralin 

d. shkencë mbi njohjen 



7.Mendimet e para filozofike u paraqitën gjatë :  

a. me paraqitjen e njeriut 

b. civilizimit 

c.arsimimin e njeriut 

d. në antikë 
 

 

8.Cili mendimtar i pari e përmendi termin filozofien ? 

a. Pitagora 

b. Aristoteli 

c. Talesi 

d. Herodoti  

 

 

9.Sipas filozofit të parë të vërtetë Talesi,bazë të botës është : 

a. ajri 

b. uji 

c. toka 

d. zjarri 

 

 

10.Si quhet periudha ku object studimi është njeriu ? 

a. kosmologjia 

b. helenistiko-romake 

c. antropologjike 

d. pluraliste 

 

 

11.Cili prej filozofëve të poshtë përmendur llogaritet si racionalist i pari në antikë ? 

a. Zenoni 

b. Parmenidi 

c. Pitagora 

d. Epikuri 

 

 

12.Cilës periudhë i takojnë Demokriti dhe Anaksagora ? 

a. kosmologjike 

b. antropologjike 

c. heleniste 

d. pluraliste 

 

 

 

 



 

13.Sipas Anaksimenit,burim i jetës është : 

a. ajri 

b. dielli 

c. atomi 

d. guri 

 

 

14.Sipas cilit filozof paraelement i të gjitha sendeve dhe dukurive në botë është zjarri ? 

a. Soloni 

b. Pitaku 

c. Herakliti 

d. Bijas 

 

 

15.Cili filozof e shkroi “ Për ntyrën” ? 

a. Talesi 

b. Pitagora 

c. Herakliti 

d. Leukipi 

 

 

16.Sipas Demokritit,gjithçka krijohet me bashkimin e : 

a. mikrobeve 

b. atomit  

c. joneve 

d. protoneve 

 

 

 

 

17.Sipas cilit filozof njeriu është masa e çdo gjëje ? 

a. Platoni 

b. Pitaku 

c. Protagora 

d. Soloni 

 

 

18.Cili nga filozofët nuk është sofist,nuk i takon periudhës së sofistëve ? 

a. Sokrati 

b. Pitagora 

c. Protagora 

d. Gjorgjiu 

 



 

 

 

19.Sofistët konsiderohen si themelues të ? 

a. biologjisë 

b. retorikës ( oratorisë ) 

c. etikës 

d. estetikës  

 

 

20.I kujtë ka qenë qëndrimi themelor “Unë di se asgjë nuk di” 

a. Sokrati 

b. Sofokliu 

c. Kalikli 

d. Trazimaku 

 

 

21.Sipas Platonit “hija e hijes,kopje e kopjes” janë ? 

a. filozofët 

b. veprat artistike 

c. ujëvarat 

d. format matematikore 

 

 

 

22.Platoni në dyert e Akademisë i shkroi këto fjalë : “ Askush të mos hyjë që nuk e di…”  

a. gjeometrinë 

b. fizikën 

c. historinë 

d. muzikën 

 

 

23.Rrethone pohimin e njohur të Aristotelit : “ E dua Platonin,por më shumë e dua …” : 

a. të vërtetën 

b. drejtësinë 

c. matematikën 

d. qenësoren 

 

 

24.Çka nënkuptojmë me termin skepticizëm ? 

a. tregim 

b. parashikim 

c. dyshim - mosbesim 

d. dituri 



 

 

 

25.Cili nga mendimtarët e lartëpërmendur nuk është përfaqësues i empirizmit ? 

a. Xhon Loku 

b. Xhorxh Berkli 

c. Dejvid Hjumi 

d. Edmund Huserlli     

 

 

26.Forma e pastër ose lëvizësi i parë sipas Aristotelit,është : 

a. njeriu 

b. sundimtari 

c. zoti 

d. demokracia  

 

 

 

27.Si quhet shkolla filozofike të cilën e themeloi Aristoteli ? 

a. Akademia 

b. Lice 

c. Shkolla retorike  

d. Shkolla e Megares  

 

 

28.Cila nga rregullimet shtetërore të përmendura është më i mirë sipas Aristotelit ? 

a. oligarkia 

b. tirania 

c. demokracia 

d. monarkia 

 

 

29.Sipas Akuinit,vullnetin e kujt e shpreh pushteti monarkist  ? 

a. mbretërve 

b. popullit 

c. heretikëve 

d. zotit    
 

 

30.Shprehjen “ Qëllimi e arsyeton mjetin “ e ka përdorur ? 

a. Akuini 

b. Makiaveli 

c. Galileu 

d. Bruno     



 

 

31.Organoni  është vepra e :  

a. Bekoni 

b. Aristoteli 

c. Koperniku 

d. Lajbnici 

 

 

 

32.Cili nga filozofët empirist është idealist ? 

a. Xhon Loku 

b. Frencis Bekoni 

c. Xhorxh Berkli 

d. Dajvid Hjumi  

 

 

33.Cili nga filozofët e përmendur është përfaqësues kryesor i filozofisë klasike gjermane 

? 

a. Kanti 

b. Spinoza 

c. Dekarti 

d. Hegeli   

 

 

34.Cilët gjykime sipas Kantit,zgjerojnë diturinë tonë ? 

a. sintetike 

b. analitike 

c. asertorike 

d. apodiktike  

 

 

35.Si duhet të jetë tregu sipas Adam Smitit ? 

a. i lirë 

b. me marrëveshje 

c. i mbyllur 

d. i dirigjuar 

 

 

36.Niçe i jep kritikë të rreptë moralit në përgjithsi.Prandaj ai është ? 

a. moralist 

b. nihilist 

c. optimist 

d. voluntarist 



 

 

37.Me reduktimin e matematikës në Logjikë,Raselli e ndërtoi ? 

a. matematicientin 

b. logjicizmin 

c. eticizmin 

d. gjeometrizmin 

 

 

38.Bioetika në çfarë bashkësie i lidhë njërëzit ? 

a. morale 

b. ideore 

c. moderne 

d. repressive 

 

 

39.Karl Poper është mendimtar udhëheqës i : 

a. liberalizmit 

b. anarkizmit 

c.komunizmit 

d. utilitarizmit 

 

 

40.Cili është neupositivisti më i dalluar i Vjenës ? 

a. Bertrand Rasell 

b. Rudolf Karnapi 

c. Ernest Blloh 

d. Herbert Markuzi 

 

 

41.Sipas Pitagorës,fillimi i çdo gjëje është ? 

a. material 

b. numri 

c. ajri 

d. toka 

 

 

 

42.Sipas Dekartit,Racionalizmi është pikëpamja sipas të cilës burim i njohjes së vërtetë 

është ? 

a. shqisat 

b. përvoja 

c. intuita 

d. mendja 



 

 

43.Në cilën vepër Nikolla Koperniku supozoi se në qendër të kosmosit gjendet Dielli e jo 

Toka ? 

a. Mbi rregullimin e trupave qiellor 

b. Sundimtari 

c. Shteti 

d. Mbi shpirtin 

 

 

44.Sipas Aristotelit,Katarza është : 

a. besim 

b. spastrim i shpirtit 

c. imitim 

d. kopje 

 

 

45.Themelues i shkollës Cinike është:  

a. Platoni 

b. Zenoni 

c. Antisteni dhe Diogjeni  

d. Talesi 

 

 

46.Cili filozof  arab konsiderohet si baba i mjeksisë moderne ? 

a. Avicena ( Ibën Sina ) 

b. Al Furabi 

c. Averosi 

d. Al Kindi 

 

 

 

47.Përfaqësues I Pozitivizmit – objektimit bashkëkohorë,është ? 

a. Platoni 

b. Artur Shopenhauer 

c. Hegeli 

d. Ogist Konti  

 

 

48.Sipas Lajbnicit,Univerzi përbëhet prej :  

a. atomeve 

b. monadave 

c. zjarrit 

d. ujit 



 

 

49.Sipas Nikolla Makiavelit,forma më e mirë e shtetit është ? 

a. Anarkia 

b. Monarkia,Republika 

c. Federata 

d. Aristokracia 

 

 

50.Themelues i voluntarizmit është ? 

a. Karl Marks 

b. Artur Shopenhauer 

c. Fojerbah  

d. Hegel 

 

 

51.Vepra kryesore e Fridrih Niçes,është ? 

a. Mbi shpirtin 

b. Vullneti për fuqi 

c. Politika 

d. Kështu fliste Zaratustra  

 

 

 

52.Përfaqësues i ekonomisë liberaliste është : 

a. Adam Smit 

b. Karl Marks  

c. Fridrih Niçe 

d. Artur Shopenhauer 

 

 

53.Çka nënkuptojmë me termin empirizëm ? 

a. përvojë 

b. mendje 

c. intuitë 

d. shqisa 

 

 

54.Themelues i metodës së re shkencore induksionit është ? 

a. Platoni 

b. Frensis Bekoni 

c. Aristoteli 

d. Xhon Loku 

 



 

55.Vepra kryesore e Baruh De Spinoza e cila u botua pas vdekjes së tij,është : 

a. Traktati teologjik-politik 

b. Etika e radhitur sipas rendit gjeometrik 

c. Perënditë 

d. Parimet e filozofisë 

 

 

56.Sipas Hegelit,bazën dhe fillimin e botës  e përbëjnë :  

a. materja 

b. uji 

c. idea parabotërore 

d. atomi 

 

 

57.Me shprehjen stoicizëm kuptojmë ? 

a. mosbesim – dyshim 

b. art 

c. vlerë  

d. burrëri – qëndrueshmëri  
 

58.Vepra kryesore e Volterit është ? 

a. Shteti 

b. Kandidi 

c. Parmenidi 

d. Vullneti për fuqi  

 

 

59.Kush është themelues i pragmatizmit 

a. Erih From 

b. Henri Bergson 

c. Engelsi 

d. Çarls Sendër Pirs 

 

 

60.Kur shfaqet teoria pragmatiste ? 

a. në shek. VIII 

b. në dekadat e fundit të shek.XX 

c. në shek.XVI 

d. në shek.XV 

 

 

 

 



61.Sipas Vitejnshtajnit,filozofia nuk është teori,por  para së gjithash _________ 

 ( Aktivitet ) 

 

 

 

62.Sa lloje njohjesh dallon Platoni ? ____________________________________  

( shqisore dhe mendore ) 

 

63.Në qendër të ideve të tija,Herakliti e vën ____________ i cili në masë shuhet dhe në 

masë ___________ ( zjarrin,shuhet ) 

 

 

64.Demokriti merret me etikë.Për çka angazhohet ai në etikë ? ___________  

( maturi ) 

 

 

65.Cila periudhë fillon me paraqitjen e sofistëve ? ______________ 

( antropologjike ) 

 

 

66.Cila ishte maksima e njohur e Sokratit e cila ishte e skolitur në tempullin e Delfesë ? 

____________________ ( njihe vetveten ) 

 

 

67.Prej Sokratit dalin disa shkolla filozofike.Numëro cilat janë ato shkolla ? 

________________________ ( shkolla e Megares, Kinike, Kireanike ) 

 

 

68.Si quhet shkolla filozofike të cilën e themeloi Platoni ? ______________ 

 ( Akademia ) 

 

 

69.Platoni ka shkruar më shumë së 34 vepra.Cila është kryevepra e tij ? 

______________________ (  Mbi shtetin ) 

 

 

70.Sipas Platonit,shpirti ka tri pjesë.Cilat janë ato ? 

____________________________ ( ndjesore,vullnetit,mendore ) 

 

 

71.Aristoteli thote “ E dua Platonin,por më shumë e dua...”______________ 

 ( të vertetën ) 

 

 



72.Aristoteli llogaritet themelues i etikës.Cilit mes duhet t’i përmbahemi në etikë?  

_________________ ( mesit të artë ) 

 

 

73.Sipas filozofisë cinike,si arrihet lumturia shpirtërore ? __________________ 

_________________________________________________________________ ( me 

heqjen dorë  nga kënaqësitë ndijore dhe reduktimin maksimal të nevojave ) 

 

74.Çka nënkuptojmë në jetën e përditshme me fjalën stoicizëm ? 

___________________ ( qëndrueshmëri ) 

 

 

75.Shkolla e fundit në periudhën helenistiko – romake  është neoplatonizmi.Cili ishte 

synimi i neoplatonistëve ? 

_______________________________________________________________________

_________________ ( përtrirja e ideve dhe pikëpamjeve të Platonit të pasuruara me 

elemente të Stoikëve dhe Aristotelit ) 

 

 

76.Cili përfaqësues i skolastikës e preferon vijën e Platonit në filozofinë e krishterizmit ? 

_________________________ ( Aurelo Augustini ) 

 

 

77.Augustini pohon sipas Biblës : ____________________________________ 

_________ ( Zoti e ka krijuar botën nga ex nihi lio ) 

 

 

78.Numëro disa përfaqësues të filozofisë së Bizantine ? ________________ 

__________________ ( Pseudodionisin,Prokopie,Zaharie ) 

 

 

79.Në sa mënyra janë dhënë nocionet e përgjithshme të Toma Akuinit ? 

__________________________________ ( në mendjen e Zotit,të sendet dhe në 

mendjen e njeriut ) 

 

 

80.Në shek.VII u paraqit Islami,fe e re me predikues ___________________ 

 (  Muhamedin a.s ) dhe librin e shenjtë ____________ ( Kurani ) 

 

 

81.Si quhet shpërngulja e Muhamedit a.s nga Meka në Medinë ____________ 

 ( Haxhi ) 

 

 



 

 

 

82.Cilët janë obligimet e fesë islame ? 

1._____________________ ( Allahu është Një ) 

2._____________________ ( Lutja 5 herë në ditë ) 

3._____________________ ( Agjërimi i Ramazanit ) 

4._____________________ ( Dhënia e Zeqatit ) 

5._____________________ ( Shkuarja ne Haxh kush ka mundësi ) 

 

 

83.Në sa pjesë ndahet filozofia e Avicenës ? ___________________ ( Teorike dhe 

Praktike ) 

 

 

84.El Gasoli konsiderohet si autoritet i Islamit,sepse theksonte se feja Islame është: 

________________________ ( Fe supreme ndaj feve tjera ) 

 

 

85.Cili filozof arab njihet si Aristoteli i dytë ? ________________ ( Al Furadi ) 

 

 

86.Çka nënkuptojmë me termin Renesansë ? _____________________ 

___________ ( Ripërtrirje njerëzore ) 

 

 

87.Renesansa në fushën e letërsisë fillon më ____________ ( Dante Aligeri ) me veprën 

_______________ ( Komedia Hyjnore ) 

 

 

88.Sipas Leonardo da Vinçit,në çka duhet bazuar shkenca ? _______________ 

______________ ( të vërejturit dhe në eksperimente ) 

 

 

89.Nikolla Makiaveli konsiderohet si themelues i __________________ 

( shkencave politike ) 

 

 

90.Nikolla Koperniku në veprën Mbi rregullimin e trupave qiellor ,supozon se 

_______________________________________________________________________

_________ ( Dielli gjendet në qendër të kosmosit dhe rreth tij në formë të rretheve 

sillen planetet tjera ) 

 

 



91.Vepra kryesore e Nikolla Makiavelit është _______________( Sundimtari )  

 

 

 

92.Sipas Makiavelit,Sundimtari duhet të jetë ____________________________ 

____________( gjysëm dhelpër dhe gjysëm luan,trim dhe dinak në të njejtën kohe ) 

 

 

93.Renesansa  në filozofi fillon me filozofin italian __________________ 

 ( Xhordano Bruno ) 

 

 

94.Xhordano Bruno mendon se njohja shkon prej ndijimit.Cilën njohje e jep ndijimi ? 

_______________________ ( Njohja e errët ) 

 

 

95.Sipas Brunos,kosmosi përbëhet prej grimcave që quhen ______________ 

 ( monada ) 

 

 

96.Empirizmi është pikëpamje sipas së cilës burim i njohjës së njeriut është 

_____________ ( përvoja ) 

 

 

97.Frensis Bekoni është filozof anglez dhe krijues i parë i _________________ 

_____  ( Filozofisë së kohës së re ) 

 

 

98.Organoni i ri është metoda është metoda e re shkencore e cila për arritjen e së vërtetës 

niset prej _______________________________________________ 

________ ( të veçantës kah e përgjithshmja ) 

 

 

99.Pikëpamjet utopike Frensis Bekoni i paraqet në veprën _________________ 

__________ ( Antlantida e Re ) 

 

 

100.Cila është pyetja kryesore të cilën e parashtron Xhon Loku ? 

_____________________________________________________ ( Për njohjen e 

njeriut,për burimet ,faktorët themelore dhe mundësitë e tij ) 

 

 

101.Xhon Loku dallon dy lloje kualitetesh.Cilët janë ato ? _____________ 

___________ ( Primare dhe Sekondare ) 



 

 

 

102.Xhon Loku në filozofinë politike është themelues i liberalizmit politik.Cila është 

forma më e mirë e shtetit dhe në sa pjesë ndahet pushteti ?  

_________________________________ ( Monarkia Kushtetuese ) 

 

 

103.Si quhet vepra e Tomas Hobsit dhe çfarë domethënie ka kjo fjalë ? 

________________________________ ( Laviatani ( Përbindësh )) 

 

 

104.Xhorxh Berkli është vazhdues i empirizmit.Në shërbim të kujt e ka vënë empirizmin 

? __________________________ ( Religjionit ) 

105.Cila është domethënia e fjalëve : “ Homo,hominis,lupus test “ dhe “ Bellum omnium 

kontra omnes “ ? _________________________________ 

________________________ ( Njeriu për njëriun është ujk dhe Lufta e të gjithë 

kundër të gjithëve ) 

 

 

106.Solipsizmi i Berklit thekson se : ___________________________________ 

_____________ ( Asgje nuk egziston jashtë asaj që është në           ) 

 

 

107.Rene Dekarti është themelues i racionalizmit në filozofi,ku për burim të njohjes së 

njeriut llogarit _____________________ ( Arsyen ( mendjen )) 

 

 

108.Maksima filozofike e Dekartit “ Cogito ergo sum “ në përkthim d.m.th 

___________________________ ( Mendoj ,pra egzistoj ) 

 

 

109.Rende Dekarti është dualist.Për bazë të botës i merr dy substanca.Cilat janë? 

____________________________ ( shpirtërore dhe materiale ) 

 

 

110.Baruh de Spinoza është racionalist monist.Pohon se egziston vetëm një substancë që 

është _________________ ( Cauza soi ( shkak i vërtetës )) 

 

 

111.Njeriu,sipas Spinozës është modus,unitet i ________________________ 

________________________( i trupit ( shtrirjes ) dhe shpirtit ( mendimit ), 

dy atribute të substancës )) 

 



 

 

 

 

112.Iluminizmi është lëvizje shoqërore – kulturore dhe mendore ,përfaqësuesit të cilët 

pohonin se _________________________________ 

______________________________________________________________ 

____________ ( Arsimi,dituria dhe arsyeja janë faktorë që ndikojnë në heqjen e 

prapambeturisë,paragjykimeve dhe të këqijave të njerëzimit ) 

 

 

113.Iluministët bashkë me materialistët ishin autorë të ________________ 

____________ ( Enciklopedisë së famshme )  

 

 

114.Brenda Iluminizmit egzistoni dy rryma.Cilët ishin ato ?  

__________________________ ( Deizmi dhe Ateizmi ) 

 

115.Cila është vepra kryesore e Volterit ? __________________ ( Kandidi ) 

 

 

116.Themelues i cilës disciplinë konsiderohet Volteri ? ______________ 

__________ ( Filozofisë së Historisë ) 

 

 

117.Rusoi mendon se civilizimi edhe pse kontribon në përparimin e njeriut dhe 

shoqërisë,më shumë ndikon në ____________________________________ 

______ ( prishjen morale,egoizëm dhe paraqitjen e pabarazisë ) 

 

 

118.Në filozofi Rusoi e përfaqëson dualizmin d.m.th ai pranon dy parime.Cilët janë ato 

parime ? _______________________ ( materiale dhe shpirtërore ) 

 

 

119.Cilët ishin veprat kryesore të Lametrit ? ___________________________ 

__________ ( Njeriu makinë dhe Njeriu bimë ) 

 

 

120.Sipas Lametrit,sistemet filozofike ndahen në drejtime.Cilët janë ato drejtime ? 

_____________________________ ( Materialistike dhe Idealistike ) 

 

 

121.Helbeciusi është illuminist (materialist) i cili kujdes të vacant i kushtoi 

_______________________ ( Edukatës së njeriut ) 



 

 

122.Vepra “Shqyrtime hyrëse në Enciklopedi” është e __________________ 

 ( Dalamberit ) 

 

 

 

123.Emanuel Kanti është përfaqësues i filozofisë ___________________ 

______ ( Filozofisë Klasike Gjermane ) 

 

 

124.Në sa periudha ndahet veprimtaria filozofike e Kantit ? 

1.______________________ ( Periudha Parakritike ) 

2.______________________ ( Periudha Kritike ) 

 

 

 

125.Periudha kritike e veprimtarisë filozofike të Kantit fillon me hartimin e tri kritikave 

të tij. Cilët janë ato? 

1.____________________________  ( Kritika e mendjes së pastër )  

2._____________________________ ( Kritika e mendjes praktike ) 

3._____________________________ ( Kritika e fuqisë së të gjykuarit ) 

 

 

126.Imperativin kategorik Kanti e formuloi në këtë mënyrë ____________ 

____________________________________________________________ 

( vepro sipas asaj maksime që dëshiron të bëhet rregull e përgjithshme ose mos ia 

bën dikujt atë që nuk dëshiron të ta bëjnë ty të tjerët. ) 

 

 

 

127.Hegeli është përfaqësues i ____________________________________ 

( idealizmit  objektiv ) 

 

 

128.Sistemi filozofik i Hegelit ndahet në tri pjesë : 

1._____________________ ( Logjike ) 

2._____________________ ( Filozofia e natyrës ) 

3._____________________ ( Filozofia e frymës ) 

 

 

129.Ogist Konti konsiderohet themelues i pozitivizmit i cili për object të njohjes së 

vërtetë konsideron ________________ ( faktet ) 

 



 

130.Artur Shopenhauer e themeloi drejtimin filozofik Voluntarizmin i cili si bazë të 

thellë të botës e konsideron _______________ ( vullnetin ) 

 

 

131.Cila është vepra kryesore e Artur Shopenhauer ? 

_________________________ ( Bota si vullnet dhe bota si parafytyrim )  

 

 

132.Pragmatizmi si drejtim filozofik,kriter kryesor të 

gjykimeve,përfundimeve,pikëpamjeve teorike e konsideron _____________ 

________ ( dobishmërine e tyre ) 

 

 

133.Cilët janë përfaqësuesit kryesor të Intuitivizmit ? __________________ 

_________________________________ ( Henri Bergson,Xhon Muri,Edmund 

Huserlli )  

 

 

134.Soren Kierkegard është përfaqësues i Egzistencializmit.Ai e ka kthyer shikim prej 

esencës  kah ___________________ ( egzistenca ) 

 

 

135.Cili llogaritet si themelues i Kihernetikës ? 

__________________ ( Norbert Viner ) 

 

 

136.Përmes cilës shkencë Raselli hyn në filozofi ? 

______________________ ( matematikës ) 

 

 

137.Paraardhës të lëvizjes neopozitiviste ishin ? 

____________________________ ( Raselli dhe Vitgenshtajni ) 

 

 

138.Me cilën teori Raselli ka ndikuar të neopozitivismi ? __________________ 

__________________ ( me teorinë senzualiste të njohjes ) 

 

 

139.Ku përdoret për herë të parë teoria postmoderne ? 

________________________ (  në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ) 

 

 

 



140.Sipas Huserllit,vetëdija e pastër është rrjedhje aktive e cila çdoherë është e orientuar 

kah ndonjë send.Si quhet kjo ? 

_________________________ ( Intencionalitetit (Inteca) ) 

 

 

141.Si quhet periudha e dytë në filozofinë antike ? 

_________________________ ( Periudha antropologjike ) 

 

 

 

142.Si arrihet lumturia shpirtërore sipas filozofisë cinike ? ________________ 

___________________ ( me heqjen dorë nga kënaqësitë ndijore dhe me reduktimin 

maksimal ) 

 

 

143.Kush e ngriti akuzën kundër Sokratit ? 

__________________________ ( Aniti – mjeshtër dhe tregtar i lëkurave ) 

 

 

144.Prej sa shtresa përbëhet shteti ideal i Platonit ? 

1.____________________ ( Punuese - Maturia ) 

2.____________________ ( Vullneti ) 

3.____________________ ( Sunduese – Mençuria ) 

 

 

145.Ku dhe kur shfaqet Renesansa ? 

_____________________________________ ( në Itali prej shek.XIV derinë 

shek.XVI ) 

 

 

146.Cilët janë përfaqësuesit e Renesansës në letërsi? 

_________________________________________ ( Dante Aligeri,Xhovanio Bokaçio 

dhe FrançeskoPetrarka ) 

 

 

147.Në cilën vepër Xhon Loku i paraqet pikëpamjet mbi njohjen ? 

_________________________ ( Ese mbi arsyen e njeriut ) 

 

 

148.Në sa pjesë ndahet pushteti sipas Xhon Lokut në monarki apsolute ? 

1.___________________ ( Ligjvënës ) 

2.___________________ ( Ekzekutiv ) 

3.___________________ ( Gjyqësor ) 

 



 

149.Nga cila shkencë ishte impresionuar Rene Dekarti ? 

______________ ( Matematika ) 

 

 

150.Xhorxh Berkli e kundërshtonXhon Lokun lidhur me egzistencën e  

_______________ ( kualiteteve primare ) 

 

 

 

151.Si quhet vepra e Lajbnicit ? 

________________ ( Monadologjia ) 

 

 

152.Si i rradhit monadat Lajbnici ? 

1._________________ ( jetës ) 

2._________________ ( shpirtit ) 

3._________________ ( mendjes ) 

 

 

 

153.Sipas Baruh de Spinoza forma më e mirë e organizmit shoqëror është ? 

________________ ( Demokracia ) 

 

 

154.Iluminizmi françez si lëvizje kontribuoi në përhapjen e ______________ 

________________ ( e shkollimit dhe të edukimit të masave )   

 

 

155.Enciklopedia është _____________________________________________ 

( fjalor analitik i shkencave,të artit, dhe zejeve ) 

 

 

156.Në cilën vepër Kanti e paraqiti pikëpamjen mbi origjinën e kosmosit ? 

____________________________________( Historia e përgjithshme e natyrës dhe 

teoria e qiellit ) 

 

 

157.Sa lloje gjykimesh dallon Kanti ? 

_______________________ ( Analitike dhe Sintetike ) 

 

 

 

 



158.Në sa pjesë ndahet sistemi filozofik i Hegelit ? 

1.____________________ ( Logjike ) 

2.____________________ ( Filozofia e natyrës ) 

3.____________________ ( Filozofia e frymës ) 

 

 

159.Sipas Kantit shkenca ka kaluar në tri faza të zhvillimit të saj ? 

1.______________________ ( Teologjike ) 

2.______________________ ( Metafizike ) 

3.______________________ ( Pozitive ) 

 

 

 

160.Liberalizmi si botkuptim insistonte në : _________________________ 

________________________ ( arsyen,mendjen,individualizmin,lirinë dhe të drejtën 

e qytetarit të veprojë sipas mendjes dhe interesave të veta ) 

 

 

161.Intuitivizmi është drejtim në filozofi e cila ________________________ 

________________________________________________________________ 

___________________ ( konsideron intuitën si fuqi e posatshme,njohëse e cila jo 

vetëm që ndryshon prej arsyes,por ështe kundërt me të ) 

 

 

 

162.Forma më e shprehur për intuitën është ________ ( arti ) 

 

 

163.Themelues i Psikoanalizës është _____________ ( Zigmund Frojd ) 

 

 

164.Fenomenologjia është shkencë : _______________________________ 

________________ ( për format dhe përmbajtjet ideale të aktivitetit të vetëdishëm 

njerëzor ) 

 

 

165.Cilët janë përfaqësuesit më të njohur të egzistencializmit ? 

____________________________________________________________ 

_________ ( Martin Hajdeger,Zhan Pol Sartri ,Gabriel Marsel ) 

 

 

166.Sipas Frojdit,në ëndërra,në religjionet dhe mitet manifestohet bota e 

_______________________________ ( dëshirave të parealizueshme ) 

 



 

167.Pasardhësit e Frojdit janë : ___________________________________ 

 ( Alfred Adler,Karl Gustav Jung ) 

 

 

168.Neopotivizmi është rrymë e filozofisë bashkëkohore e cila __________ 

________________________________________________________________ 

___________ ( paraqet ringjalljen,riinformimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të 

traditës pozitiviste ) 

 

 

169.Neopozitivistët çështjet metafizike i konsiderojnë si __________________ 

_______________________ ( Pseudoprobleme,të cilët nuk zgjerojnë diturinë tonë ) 

 

 

170.Ludving Vitejnshtajn është përfaqësues i __________________  

( Neopozitivizmit ) 

 

 

171.Veprat kryesore të Zhan Pol Sartër janë : 

1.______________________ ( Qenia dhe Hiçi ) 

2.______________________ ( Lavirja e ndershme ) 

 

 

172.Vepra kryesore e Erih From është ? 

_____________________ ( Ikja nga liria ) 

 

 

173.Postmodernizmi paraqet ______________________________ 

_______________________________ ( shumë e ideve teorike që tani kanë shprehje 

në fushën e politikës,letërsisë,artit,kulturës masive ) 

 

 

174.Përfaqësues i postmodernizmit janë : ____________________ 

____________________________________________________ 

( Maks Horkhajmer,Herbert Markuze,Teodor Adorna,Zhak Derida,Jorgen 

Horbemas ) 

 

 

175.Bioetika ka të bëjë me_______________________________ 

________________________ ( me fushën e mjedisit njerëzot për kushtet e jetës ) 

 

 

 



176.Ekologjia studion ____________________________________ 

_____________________________________________________ 

_______ ( ligjet biologjike që kushtëzojnë raportet me qeniet e gjalla,raportet ndaj 

ambientit ) 

 

 

177.Sipas Shopenhauer sa më shumë dimë aq më shumë ___________ 

( pësojmë ) 

 

 

178.Sipas Hegelit idea apsolute kalon nëpër tri faza : 

1._________________________ ( Idea më vete ) 

2._________________________ ( Idea jashtë vetes ) 

3._________________________ ( Idea më vete dhe për vete ) 

 

 

179.Hegeli si dialektikan na paraqet kur thotë se ___________________ 

_______________________________________________________ 

( lëvizja dhe zhvillimi është rezultat i unitetit dhe luftës së të kundërtave ) 

 

 

180.Sipas Kontit në shoqëritë industriale pushteti duhet t'u jepet ______________ 

_______________ ( filozofëve pozitivë ) 

 

 

 

 


