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Examenul național de bacalaureat 2023  

 Simulare județeană 

Proba Ed) 

Filosofie 

Varianta 1 

   • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

 • Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

SUBIECTULI__________________________________________________________                  _(30 de puncte) 

Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situațiile de mai jos. Este 

corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Lucian Blaga definește omul ca ființă ce trăiește în orizontul întru mister și pentru revelare și al cărei atribut 

esențial este: 

a. comprehensiunea celuilalt 

b. destinul omenirii 

c. principiul sociabilității 

d. destinul creator 

 

2. Atât hedonismul, cât și eudaimonismul sunt etici: 

a. deontologice 

b. teleologice 

c. aplicate 

d. teologice 

 

3. O problemă de etică aplicată este: 

a. politica 

b. adevărul 

c. eutanasia 

d. natura umană 

 

4. Libertatea social-politică implică: 

a. raportul identitate-alteritate 

b. raportul individ-stat 

c. raportul virtute-viciu 

d. raportul adevăr-fals 

 

5. Sensul vieții este un concept care vizează: 

a. faptele care dau valoare vieții 

b. faptele pe care le facem întâmplător 

c. faptele realizate de semenii noștri 

d. faptele pentru care suntem responsabili 

6. Afirmația Oamenii se nasc liberi exprimă: 

a. un drept natural 

b. un drept pozitiv 

c. un drept nemeritat 

d. un drept asigurat de stat 

7. O trăsătură a unei probleme abordate de etica aplicată este: 

a. caracterul cert 

b. caracterul peren 

c. caracterul controversat 

d. caracterul eficient 
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8. Limitarea libertății individuale este legitimă doar dacă se previne vătămarea altora, potrivit lui: 

a. Aristotel 

b. Platon 

c. H. Bergson 

d. J. St. Mill 

 

9. Etica deontologică recunoaște valoarea morală a unei acțiuni dacă: 

a. este realizată din instinct 

b. este realizată din datorie 

c. este realizată din înclinație 

d. este realizată involuntar 

 

10.  La J. P. Sartre, omul este absolut responsabil pentru că: 

a. alegerile îi sunt impuse 

b. natura umană este o constantă 

c. alegerea îi aparține în exclusivitate 

d. omul este condiționat în alegerile sale 

 

SUBIECTUL al II – lea__________________________________________________                _(30 de puncte) 

A. În coloana din stânga sunt enumerați filosofi care au abordat problematica naturii umane iar în coloana din 

dreapta sunt numerotate perspective filosofice aparținând acestora. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte 

dintre fiecare literă din coloana din stânga și cifra corespunzătoare din coloana din dreapta: 

 

a. H. Bergson   1. Formulează întrebarea ce valoare are adevărul   

                                                         în bani gheață? 

 

b. Aristotel   2. Omul este o imagine a Trinității. 

 

c. A. Augustin   3. Statul este o instituție naturală iar omul este, prin natura sa, o ființă 

    socială.                                  

 

d. R. Descartes   4. Omul se definește prin capacitatea de a crea unelte, respectiv unelte de 

    creat unelte 

 

5. Caracteristica definitorie a omului este gândirea; din luciditatea gândirii  

    omul extrage evidența gândirii de sine: Cogito, ergo sum. 

                                                                 

16 puncte 
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B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva ideii că o acțiune este bună 

dacă promovează cea mai mare fericire pentru cel mai mare număr de oameni.  

8 puncte 

 

C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanța imperativului categoric. 

6 puncte 

 

SUBIECTUL al III – lea____________________________________              _____(30 de puncte) 

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

 

Astfel, libertatea presupune ca individul să aibă o sferă privată asigurată, iar în mediul său să 

existe un ansamblu de circumstanțe asupra cărora alții să nu poată interveni. 

(Fr. A. Hayek, Constituția libertății) 

 

Răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Menționați două caracteristici ale libertății.                                                                         4 puncte 

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii libertate 

individuală și autoritate politică, utilizând termenii menționați în sens filosofic. 

10 puncte                                                    

3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în 

textul dat.                                                                                                                              6 puncte  

B. Teoriile despre dreptate fac distincție între: dreptatea distributivă, dreptatea procedurală și 

dreptatea corectivă. 

1. Precizați două criterii diferite în baza cărora se poate realiza dreptatea distributivă. 

6 puncte 

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, dreptatea corectivă.                                               4 puncte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


