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Examenul național de bacalaureat 2023 

Simulare la nivel județean 

Proba E. d) 

Filosofie 

                          Varianta 2 

Profilul umanist din filiera teoretică 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. În viziunea lui René Descartes, omul este: 

a. condamnat la libertate   

b. o ființă cugetătoare  

c. făuritor de unelte    

d. o ființă creatoare 

2. Ideea de bine se află în centrul teoriilor: 

a. gnoseologice   

b. idealiste   

c. teologice   

d. etice 

3. Omul este o ființă creatoare, culturală, în filosofia lui: 

a. Lucian Blaga    

b. Augustin   

c. Blaise Pascal   

d. Aristotel 

4. Ideea conform căreia o faptă nu este greșită prin consecințele ei, ci pentru că încalcă o normă, este 

specifică: 

a. moralei creștine   

b. eticilor eudaimoniste   

c. eticilor deontologice   

d. eticilor aplicate 

5. Trecerea de la starea naturală la starea socială este o teorie ce aparține: 

a. filosofilor aristotelicieni   

b. filosofilor contractualiști   

c. hedoniștilor   

d. teoriilor despre democrație 

6. Valoarea politică universală și esențială este: 

a. libertatea   

b. etatismul   

c. binele   

d. virtutea 

7. Existența Binelui în sine, ca Idee eternă, este specifică filosofiei lui: 

a. John Locke   

b. Blaise Pascal   

c. Platon   

d. Immanuel Kant 

8. Potrivit lui Immanuel Kant, o acțiune are valoare morală dacă: 

a. este făcută cu un interes personal   

b. aduce fericire unui număr cât mai mare de oameni                      

 c. respectă reglementările și legile sociale 

d. este făcută din respect față de legea morală, din datorie 
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9. Libertatea și responsabilitatea sunt concepte: 

a. corelative   

b. independente    

c. substituibile    

d. nedefinibile 

10. Derivarea unor principii din analiza unor fapte concrete este specifică eticilor: 

a. eudaimoniste   

b. teleologice   

c. aplicate   

d.   deontologice 

 

SUBIECTUL al II-lea                    (30 de puncte)  

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte și teorii specifice moralei, iar în coloana din dreapta 

sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte 

dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 

        

a. Hedonismul 1. Cea mai importantă distincție este cea dintre 

acțiuni permise și acțiuni interzise 

b. Eudaimonismul 2.Binele este definit independent de 

corectitudinea morală  

c. Utilitarismul 3. Binele suprem îl reprezintă obținerea plăcerii 

și evitarea suferinței 

d. Eticile teleologice 4. Fericirea este valoare-scop și nu doar o simplă 

stare plăcută 

 5. Promovarea fericirii generale pentru un număr 

cât mai mare de oameni este condiția oricărei 

acțiuni drepte din punct de vedere moral 

16 puncte 

B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva tezei potrivit cătreia principiul 

sociabilității nu este o caracteristică a omului natural              8 puncte 

C. Construiți un exemplu simplu prin care să evidențiați rolul creației culturale pentru existența 

umană.                  6 puncte 

 

 

SUBIECTUL al III-lea                  (30 de puncte)  

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:  

Și m-am îndreptat către mine și mi-am zis: «Și tu, cine esti?». Și am răspuns: «Eu sunt un om». și iată 

trupul și sufletul în mine îmi sunt mie la îndemână, unul exterior, altul interior. Care dintre ele este 

acela unde ar fi trebuit să cauți pe Dumnezeul meu, pe Care-l căutasem prin mijlocirea trupului de la 

pământ până la cer, până unde am putut să trimit crainici razele ochilor mei? Dar este mai bun ceea 

ce este în interior (...) Omul interior le-a cunoscut prin serviciul omului exterior. Eu, omul interior le-

am cunoscut, eu, eu sufletul, prin simțurile trupului meu.  

           (Augustin, Confesiuni) 

Răspundeți următoarelor cerințe:  

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

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii omul interior și 

suflet, 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. Libertatea este una dintre cele mai importante valori ale societății și ale existenței umane, la 

modul general                 

1. Menționați trei tipuri de libertate, așa cum apar ele în lucrările de filosofie politică           6 puncte 

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, relația existentă între libertate și responsabilitate social-politică  

                   4 puncte 


