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Examenul de bacalaureat 2010 
Proba   E - d)   

Probă scrisă la Logică şi argumentare    
 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările 
din filiera vocaŃională, cu excepŃia profilului militar      

Varianta 10 
 

• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A. CitiŃi cu atenŃie enunŃurile următoare: 

1. Termenii “matematician” şi “profesor” se află în raport de identitate. 
2. O definiŃie în care definitul este subordonat definitorului este prea îngustă. 
3. Termenii mecanică cuantică, mecanică, domeniu al ştiinŃei, ştiinŃă sunt corect ordonaŃi 

crescător, în funcŃie de extensiunea lor. 
4. Din falsitatea propoziŃiei “Unele numere naturale nu sunt pozitive” se deduce adevărul 

propoziŃiei “Unele numere naturale sunt pozitive”, în baza raportului de subcontrarietate. 
5. Un exemplu corect de propoziŃie particular afirmativă îl constituie enunŃul ”Unele afirmaŃii 

sunt adevărate”. 
6. Doi termeni se află în raport de identitate numai dacă au în comun majoritatea obiectelor 

din extensiunile lor. 
 

a) Pentru fiecare dintre enunŃurile de la 1 la 5, scrieŃi cifra corespunzătoare enunŃului şi notaŃi 
în dreptul ei litera A, dacă apreciaŃi că enunŃul este adevărat, sau F, dacă apreciaŃi că enunŃul 
este fals.                     10 puncte 
b) Pentru enunŃul 6, transcrieŃi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunŃului, 
realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunŃul să devină adevărat. 
                      10 puncte 

 

B. Fie următoarele două moduri silogistice: aaa-2, aee-4. 
 a) ScrieŃi schema de inferenŃă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice 
 date şi construiŃi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două 
 scheme de inferenŃă.                      6 puncte 
b) VerificaŃi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricăruia dintre cele două moduri 
silogistice date, precizând totodată decizia la care aŃi ajuns.                4 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Se dau următoarele propoziŃii: 

1. Există oameni care nu sunt creativi. 
2. ToŃi cei fricoşi sunt laşi. 
3. Unii oameni sunt lipsiŃi de speranŃă. 
4. Nicio persoană nu este mulŃumită de situaŃia materială. 

 
A. PrecizaŃi formula propoziŃiei 1.          4 puncte 
B. ConstruiŃi, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural, contrara propoziŃiei 2 şi contradictoria 

propoziŃiei 3.           6 puncte 
C. AplicaŃi explicit operaŃiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa 

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

D. ExplicaŃi succint de ce propoziŃia 1 nu se converteşte corect.     6 puncte 
E. ReprezentaŃi prin metoda diagramelor Euler propoziŃia categorică 4.    4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
RăspundeŃi la fiecare dintre următoarele cerinŃe: 

1. DefiniŃi conceptul de argumentare.        4 puncte 
2. EnumeraŃi doi indicatori logici, dintre care unul de premisă şi unul de concluzie.     6 puncte 
3. ConstruiŃi, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural, un argument valid cu două premise, 

prin care să justificaŃi propoziŃia “AdolescenŃii nu sunt lipsiŃi de idealuri”.            10 puncte 
4. Fie următoarea formulă cu propoziŃii compuse: 

{[p&(p→q)]≡~r}→[(qv~p)&r] 
DeterminaŃi explicit valoarea de adevăr a formulei date, prin utilizarea metodei tabelelor de 
adevăr (metodei matriceale), precizând totodată şi tipul acestei formule în funcŃie de 
rezultatul obŃinut prin calcul logic.        6 puncte 

5. Următorul argument cu propoziŃii compuse este scris în limbaj natural: 
Dacă rezolvi o problemă de logică, atunci, dacă nu citeşti cu atenŃie cerinŃa, rezolvi greşit 
problema. Având în vedere că rezolvi o problemă de logică, rezultă că nu rezolvi greşit 
problema dacă şi numai dacă citeşti cu atenŃie cerinŃa. 
 
TranscrieŃi argumentul dat în limbaj formal, precizând totodată şi corespondenŃa dintre 
variabilele propoziŃionale ale formulei argumentului şi propoziŃiile simple din argument. 
            4 puncte 

 


