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Examenul național de bacalaureat 2022 

Proba E. d) 
Logică, argumentare și comunicare 

Varianta 1 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile 

şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar 

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

 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 
SUBIECTUL I    (30 de puncte) 
A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 

enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Din structura argumentării nu face parte: 
a. conținutul argumentării; 
b. tehnicile de argumentare; 
c. universul argumentării; 
d. finalitatea argumentării. 

2. Raționamentul Pentru că unele exerciții de logică sunt dificile, putem spune că unele lucruri 

dificile sunt exerciții de logică, este: 
a. deductiv imediat, de tip obversiune; 
b. deductiv mediat, de tip polisilogism; 
c. conversiunea simplă a unei propoziții particular negative; 
d. conversiunea simplă a unei propoziții particular afirmative. 

3. Termenii elev de gimnaziu și elev de liceu se află în raport de: 
a. contradicție; 
b. ordonare; 
c. contrarietate; 
d. identitate. 

4. În cazul propoziției „Majoritatea zilelor de iarnă sunt friguroase”, cuantorul este: 
a. particular non-standard; 
b. universal standard; 
c. particular standard; 
d. universal non-standard. 

5. Una din regulile clasificării presupune ca: 
a. pe aceeași treaptă a clasificării să se utilizeze mai multe criterii; 
b. între clasele aflate pe aceeași treaptă să existe exclusiv raporturi de opoziție; 
c. clasificarea să lase rest sau să fie prea abundentă; 
d. între clasele aflate pe aceeași treaptă să existe raporturi de concordanță. 

6. Din punct de vedere extensional, termenul cel mai mare număr prim este: 
a. logic vid, distributiv; 
b. factual vid, vag; 
c. colectiv, general; 
d. nevid, precis. 

7. Regula definirii afirmative se referă la: 
a. definit; 
b. relația de definire; 
c. obiectul definiției; 
d. definitor. 
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8. Extensiunea este un element din structura termenului care: 
a. cuprinde caracteristicile esențiale ale obiectelor aflate în sferă; 
b. se referă la componenta lingvistică a termenului; 
c. cuprinde mulțimea obiectelor reprezentate în plan mental de termen; 
d. se mai numește conținutul termenului. 

 

9. Seria de termeni ordonați crescător din punct de vedere intensional este: 
a. lalea roșie, lalea, floare, plantă; 
b. plantă, floare, lalea, lalea roșie; 
c. plantă, floare, lalea roșie, lalea; 
d. lalea, plantă, floare, lalea roșie. 

 

10. Propoziția categorică 60% dintre oameni preferă să nu vorbească despre ei înșiși este: 
a. particulară afirmativă; 
b. universală negativă; 
c. universală afirmativă; 
d. particulară negativă 

 20 de puncte 

 

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât: termenii C și D sunt în raport de contradicție, fiind 

singurele specii ale genului lor; A este o specie a termenului D și se află în raport de identitate cu B, iar 

termenul E este încrucișat atât cu C, cât și cu D, dar în opoziție cu A și B;  

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre 

cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele 

propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar 

propoziţiile false cu litera F): 

a. Unii C nu sunt E. 
b. Unii A sunt D. 
c. Unii A nu sunt B. 
d. Toți C sunt D. 
e. Niciun E nu este B. 
f. Unii E nu sunt A. 
g. Niciun C nu este D. 
h. Unii D sunt E. 

  8 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 

Se dau următoarele propoziţii: 
1. Foarte multe cărți nu sunt citite de adolescenți. 
2. Niciun pește nu este mamifer acvatic. 
3. Toate silogismele sunt raționamente deductive mediate. 
4. Unele argumente sunt convingătoare. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 3, subalterna 

propoziției 2, contradictoria propoziției 4 și supraalterna propoziției 1. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa 

corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 2 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 
8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei subcontrarei 
propoziției 4, respectiv, obversa supraalternei propoziției 1. 6 puncte 
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D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dat fiind că unele fructe nu sunt comestibile, putem deduce că unele alimente comestibile nu 

sunt fructe. 
Y: Unele opinii personale nu sunt nejustificate, întrucât unele opinii personale sunt justificate. 

Pornind de la această situație: 
a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 
b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 
c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

A. Fie următoarele două moduri silogistice: ioi-2, eao-4. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi 

construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de 

inferenţă.  8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri 
silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.  6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi 

propoziţia „Niciun hobby nu este plictisitor”.  6 puncte 

C. Fie următorul silogism: Toate romanele polițiste sunt captivante. Deci, întrucât unele romane 

polițiste sunt scrise de femei, unele romane scrise de femei sunt captivante. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt 

false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenii extremi sunt nedistribuiți în concluzie, dar distribuiți în premise. 
2. Termenul mediu este „captivante”. 
3. Premisa minoră este o propoziție particulară afirmativă. 
4. Subiectul logic al premisei majore este „romane polițiste”. 

 4 puncte 
D. Fie următoarea definiţie: 

Fructele de mare sunt o alternativă culinară pentru perioadele de post. 
1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.  2 puncte 

2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul 1. 
şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „fructe de mare”. 4 puncte 


