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Proba scrisă la FILOSOFIE ŞI LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE
Varianta 2
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
1. În lucrarea Drumul către servitute, F. A. Hayek afirma: Dacă statul are obligaŃia să prevadă felul
în care acŃiunile sale îi vor afecta pe indivizi, aceasta înseamnă că nu le poate lăsa nicio opŃiune
celor afectaŃi de ele. Oriunde statul poate să prevadă exact efectul avut de alternativele directe ale
acŃiunii sale asupra anumitor oameni, tot statul este acela care optează pentru un Ńel sau altul.
Dacă dorim să creăm noi posibilităŃi, deschise tuturora, să oferim şanse pe care oamenii să le
poată folosi cum cred de cuviinŃă, configuraŃia exactă a rezultatelor obŃinute nu poate fi pretinsă.
a. AnalizaŃi succint, pornind de la textul dat, punctul de vedere exprimat de F. A. Hayek
referitor la rolul statului în societate.
4 puncte
b. ConstruiŃi un argument împotriva intervenŃiei statului în realizarea intereselor individuale.
6 puncte
c. PrezentaŃi ideile unei alte concepŃii filosofice referitoare la relaŃia stat - cetăŃean, precizând
totodată raportul existent între aceasta şi concepŃia lui F. A. Hayek.
10 puncte
2. Se dă următorul argument:
Cei aflaŃi în boxa acuzaŃilor tremură de frig, de indignare sau de teamă. Este imposibil ca acestui
acuzat să-i fie teamă, întrucât el tremură de indignare sau de frig.
După transcrierea argumentului dat în limbaj formal şi evaluarea lui explicită prin utilizarea oricărei
metode de evaluare, precizaŃi dacă argumentul dat este sau nu este argument valid.
10 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
1. Fie următoarea propoziŃie categorică:
Printre marii sculptori au existat şi câŃiva pictori renumiŃi.
a. EnunŃaŃi, în limbaj natural, forma standard a propoziŃiei date.
2 puncte
b. PrecizaŃi formula corespunzătoare propoziŃiei date, menŃionând totodată şi tipul de
propoziŃie categorică.
2 puncte
c. FormulaŃi, în limbaj formal şi în limbaj natural, obversa conversei propoziŃiei date. 3 puncte
d. ConstruiŃi, în limbaj natural, un sorit aristotelic în care propoziŃia dată să constituie
concluzia finală.
3 puncte
2. Fie următorul text:
O asemenea existenŃă profană nu se întâlneşte niciodată în stare pură. La orice grad de
desacralizare a Lumii ar fi ajuns, omul care a optat pentru o viaŃă profană nu reuşeşte să abolească
total comportamentul religios. Cum se va vedea, până şi existenŃa cea mai desacralizată păstrează
încă urmele unei valorizări religioase a Lumii.
(M. Eliade, Sacrul şi profanul)
Pornind de la textul dat, elaboraŃi un eseu filosofic, de aproximativ 4 pagini, despre problematica
moralităŃii, pe baza următoarelor repere:
20 puncte
- precizarea înŃelesului a două concepte specifice filosofiei morale, utilizate explicit în textul dat
- prezentarea unei alte perspective filosofice referitoare la temeiul moralei umane, precizând
totodată şi raportul existent între aceasta şi punctul de vedere susŃinut de M. Eliade
- formularea unei obiecŃii la adresa tezei lui M. Eliade privind modul de a înŃelege
comportamentele omului modern drept comportamente religioase camuflate sau
degenerate
- argumentarea unui punct de vedere referitor la actualitatea concepŃiei lui M. Eliade privind
sacrul şi profanul, în contextul societăŃii contemporane.
Notă: Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (1 punct), organizarea
prezentării – introducere, cuprins, concluzie (1 punct) şi încadrarea în limita de spaŃiu precizată
(2 puncte).
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SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
ProiectaŃi un test scris, însoŃit de baremul de evaluare şi de notare, pentru evaluarea sumativă la
finalul anului şcolar, la disciplina/una dintre disciplinele la care susŃineŃi concursul, pentru
învăŃământul gimnazial/liceal.
În vederea acordării punctajului:
- veŃi menŃiona următoarele elemente: disciplina/modulul de pregătire profesională, clasa,
capitolele/conŃinuturile şi timpul de lucru;
- veŃi construi 2 itemi de tip pereche, 2 itemi de tip răspuns scurt/de completare, 1 item de tip
întrebare structurată şi 1 item de tip eseu/ rezolvare de probleme;
- veŃi redacta un barem în care se distribuie 90 de puncte şi se acordă 10 puncte din oficiu.
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