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Examenul de bacalaureat național 2022 

Proba E. d) 

Filosofie 

Varianta 1   

 

Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu 

excepţia 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) 
 

1.  „Omul nu este decât o trestie, cea mai slabă din natură; dar este o trestie cugetătoare.” 

Definiţia aceasta este dată omului de către: 

a. René Descartes; 

b. Baruch Spinoza; 

c. Blaise Pascal; 

d. Leibniz.  

 

2. Categoriile fundamentale ale filosofiei morale sunt: 

a. binele şi răul; 

b. binele şi frumosul; 

c. normele şi regulile; 

d. imperativul categoric şi practic. 

 

3. Concepţia etică eudaimonistă, conform căreia binele presupune activitatea sufletului în acord 

cu virtutea, a fost exprimată de:  

a. Immanuel Kant; 

b. Aristotel; 

c. Blaise Pascal; 

d. Platon. 

 

4. Conform lui Lucian Blaga, omul fiinţează întru mister şi pentru revelare, având ca atribut 

esenţial: 

a. destinul creator; 

b. omenia; 

c. viaţa spirituală; 

d. destinul umanităţii. 

 

5. Jean-Paul Sartre afirmă că:  

a. omul este o fiinţă raţională; 

b. omul este rezultatul propriilor sale alegeri; 

c. destinul omului stă în acţiunile făcute din înclinaţie; 

d. omul este o fiinţă care amână. 

 

6. Filosoful care analizează diferenţele dintre plăcerile trupului şi cele ale spiritului, afirmând 

superioritatea celor ale spiritului, este: 

a. Jean-Jacques Rousseau; 

b. Gottfried Wilhelm Leibniz; 

c. Friedrich Nietzsche; 
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d. John Stuart Mill. 

 

7. Eudaimonismul este o teorie care: 

a. pune la baza moralei năzuința spre fericire; 

b. consideră că baza moralei constă în liniștea sufletească; 

c. susține că termenul „bine” se referă la un anume obiect elementar de gândire; 

d. afirmă că binele în sine este realitatea supremă. 

 

8. Lucrarea Discurs asupra inegalității dintre oameni aparține lui: 

a. Aristotel; 

b. Jean-Jacques Rousseau; 

c. Thomas Hobbes; 

d. John Locke. 

 

9. În concepția lui Friedrich Nietzsche: 

a. suferința este școala concesivității; 

b. existența umană este o manifestare a absurdului; 

c. esența vieții este voința de putere; 

d. celălalt este un alter ego, un alt eu și un altul decât mine. 

 

10. Principiul celei mai mari fericiri susține că: 

a. binele real și răul real sunt mai importante decât absența binelui și răului; 

b. fericirea autentică rezidă în mântuirea sufletului; 

c. viața trebuie să fie înțeleaptă, cumpătată și dreaptă; 

d. acțiunile sunt juste în măsura în care tind să promoveze fericirea și injuste în măsura în care 

tind să producă opusul fericirii. 

 

 

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. Scrieţi pe 

foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra 

corespunzătoare din coloana din dreapta. 

  

 a. René Descartes 

 

 b. Aristotel  

 

 c. Lucian Blaga  

 

 d. Aureliu Augustin 

 

1. Atomul spiritual denumit monadă este 

imperisabil sufletului uman. 

2. Omul reprezintă o imagine a Trinității.  

3. Statul este o instituție naturală, omul fiind, 

prin natura sa, o ființă socială.  

4. Cât de cu totul altfel e omul! Omul e 

capturat de un destin creator, într-un sens cu 

adevărat minunat...  

5. Fiinţa umană se descoperă prin raţiune: 

Dubito, ergo cogito. Cogito, ergo sum.  

    

16 puncte 
B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva tezei potrivit căreia 

Esența omului este libertatea de a alege.  

8 puncte 
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C. Construiți un exemplu concret care să ilustreze raportul dintre lumea Ideilor și lumea reală, 

plecând de la afirmația lui Platon: Totul, fără excepție, în această lume a noastră este o copie 

efemeră, în descompunere, a ceva a cărui formă ideală are o existență permanentă și 

indestructibilă în afara spațiului și a timpului.     

6 puncte  

 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                            (30 de puncte)  
A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

„... din simplul fapt că ştiu de existenţa mea şi observ, totodată, că absolut nimic altceva nu 

aparţine firii sau esenţei mele, în afară de faptul că sunt fiinţă cugetătoare, închei pe drept că 

esenţa mea constă în aceea doar că sunt fiinţă cugetătoare.” 

„Şi, cu toate că … am un corp care mi-e foarte strâns legat – fiindcă, totuşi, pe de o parte, am 

o idee distinctă şi clară a mea însumi ca fiinţă cugetătoare doar, neîntinsă, iar pe de altă parte, o 

idee distinctă a corpului ca lucru întins doar, necugetător, e sigur că sunt deosebit cu adevărat de 

corpul meu şi că pot exista fără el…” 

(René Descartes, Meditaţii metafizice) 

 

Răspundeți următoarelor cerințe:  

1. Menționați, pe baza textului dat, două caracteristici ale ființei umane.           4 puncte  

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

umană și rațiune, 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. Știind că omul este o persoană, nu un lucru:  

1. Menționați două exemple în care se manifestă acest atribut.             6 puncte  

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, un mod în care își manifestă identitatea morală.  

4 puncte  

 

 

 

 

 

 

 


