MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA

Simulare - Examenul de bacalaureat național 2016
Proba E. d)
Filosofie
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar.



Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I
(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. Faptele ce determină desăvârșirea posibilităților noastre exprimă:
a. deziderate epistemologice
b. sensul cunoașterii
c. deziderate gnoseologice
d. sensul existenței
2. În sens strict, întrebarea „Care sunt condițiile unei vieți morale?” aparține domeniului:
a. etatismului
b. filosofiei politice
c. eticii
d. filosofiei analitice
3. O problemă poate deveni obiect de studiu pentru etica aplicată:
a. numai dacă este o problemă controversată și are caracter moral explicit
b. numai dacă are aplicabilitate teoretică
c. numai dacă vizează o problemă personală și are caracter moral implicit
d. numai dacă are aplicabilitate practică
4. Augustin afirmă că omul este o imagine a Trinității, cele trei facultăți ale sufletului fiind:
a. abstractizarea, cunoașterea și motivația
b. existența, cunoașterea și motivația
c. existența, cunoașterea și voința
d. extrapolarea, cunoașterea și voința
5. Lucian Blaga, în lucrarea Geneza metaforei și sensul culturii, considera că:
a. omul există exclusiv întru imediat și pentru securitate
b. în cazul omului, existența precede esența
c. omul e înzestrat cu un destin creator
d. măreția omului stă în cugetare
6. Eutanasia este voluntară atunci când:
a. este curmată viața unei persoane care își exprimă dorința de a muri dacă ajunge într-o stare
de suferință și boală incurabilă
b. este curmată viața unei persoane care își dorește să trăiască
c. este curmată viața unei persoane care nu poate alege între viață și moarte în mod
independent, din diferite motive
d. o persoană este lăsată să moară, refuzându-i-se tratamentul
Probă scrisă la filosofie
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7. I. Kant consideră că imperativul ipotetic:
a. reprezintă o acțiune ca fiind obiectiv necesară prin ea însăși, independent de orice alt scop
b. exprimă necesitatea practică a unei acțiuni posibile, considerată ca mijloc pentru obținerea
unui lucru dorit
c. reprezintă o acțiune realizată întotdeauna conform unei asemenea maxime care să poată
deveni, în același timp, o lege universală
d. exprimă necesitatea practică a unei acțiuni posibile, considerată ca scop pentru obținerea
unui lucru dorit
8. J. St. Mill este un reprezentant al eticii:
a. teleologice
b. eudaimoniste
c. aplicate
d. deontologice
9. Filosoful care consideră că statul este o instituție naturală și că omul este din natură o ființă
socială, este:
a. Platon
b. M. Eliade
c. Aristotel
d. L. Blaga
10. Termenul de natură umană desemnează:
a. numai problematica identității
b. ceea ce diferențiază oamenii
c. numai problematica alterității
d. ceea ce este comun tuturor oamenilor
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Analizați succint, din perspectivă filosofică, problematica naturii umane, având în vedere
următoarele repere:
- numirea unui filosof care, în scrierile sale, a făcut referiri la problematica naturii umane;
4 puncte
- precizarea unei teze/perspective filosofice despre problematica naturii umane;
4 puncte
- prezentarea tezei/perspectivei filosofice precizate;
6 puncte
- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice pe care ați prezentat-o, printr-un exemplu concret de
situație din societatea contemporană;
6 puncte
- formularea unei obiecții la adresa tezei/perspectivei filosofice pe care ați prezentat-o;
6 puncte
- menționarea unei relații existente între termenii de om și societate.
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
„Existența întru mister și revelare este un mod eminamente uman. (…) Dacă animalul
produce uneori fie unelte, fie lăcașuri, fie organizații, actele sale nu izvorăsc din existența întru
mister și revelare. Aceste acte nu sunt „creatoare”; ele se degajă stereotip din grija de securitate
a animalului și, mai ales, a speciei, în lumea sa. Existența întru imediat și pentru securitate este
desigur un mod pe care nu-l depășește conștiința niciunui animal. Omul e capturat de un destin
creator, într-un sens cu adevărat minunat; omul e în stare pentru acest destin să renunțe –
câteodată chiar până la autonimicire – la avantajele echilibrului și la bucuriile securității.”
(Lucian Blaga, Geneza metaforei și sensul culturii)
Probă scrisă la filosofie
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Răspundeți următoarelor cerințe:
1. Menționați, pe baza textului dat, două orizonturi existențiale.
4 puncte
2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii natură
umană și destin creator.
10 puncte
3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice
prezentată în textul dat.
6 puncte
B. Etica aplicată, apărută ca reacție la teoriile morale, a cunoscut o dezvoltare amplă în ultimele
decenii ale secolului XX.
1. Menționați trei probleme/teme abordate în cadrul eticii aplicate.
6 puncte
2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, raportul existent între fericire și plăcere, din perspectiva
unui reprezentant al eticii hedoniste.
4 puncte

Probă scrisă la filosofie
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