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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. d) 

Filosofie 

 Varianta 5 
 
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) 
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile 
de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 
1.  Ideea potrivit căreia fericirea poate fi obținută prin activitatea rațională a sufletului, prin 

activitate conformă cu virtutea, este specifică eticii: 
a. utilitariste 
b. eudaimoniste 
c. hedoniste 
d. deontologice 

 
2.  O problemă specifică abordată în cadrul eticii aplicate este: 

a. cunoașterea 
b. natura umană 
c. eutanasia 
d. ontologia 

 
3.  În concepţia liberalismului, apărarea drepturilor şi libertăţilor individuale presupune: 

a. intervenţia statului în favoarea respectării drepturilor indivizilor faţă de amestecul nejustificat 
din partea celorlalţi în sfera lor de libertate 

b. intervenţia statului în apărarea celor slabi, pe care trebuie să-i înveţe ce este binele comun 
c. faptul că libertatea individuală se subordonează libertăţii colective 
d. faptul că libertatea poate fi restricţionată ori de câte ori este nevoie 

 
4.  Dreptul de a nu fi supus la imixtiuni arbitrare în viața personală, în familie, în domiciliul său 

sau în corespondența sa, precum și dreptul la liberă circulație reprezintă: 
a. scopuri ale vieții 
b. drepturi comune 
c. drepturi negative 
d. deziderate ale democrației 

 
5.  Filosoful care consideră că legea morală trebuie să se manifeste sub forma imperativului 

categoric este: 
a. J. St. Mill 
b. Augustin 
c. Aristotel 
d. Imm. Kant 

 
6.  Teoria care subordonează societatea statului, care consideră că statul este punctul central, 

acela care conduce și modelează societatea este: 
a. liberalismul 
b. pluralismul 
c. anarhismul 
d. etatismul 
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7.  Dreptul la concediu de odihnă plătit este un drept: 

a. natural 
b. pozitiv 
c. fundamental 
d. cultural 

 
8.  Judecăţile în care predicatul e cuprins implicit în subiect sunt judecăţi: 

a. analitice 
b. a posteriori 
c. extensive 
d. sintetice 

 
9.  Conform teoriei adevărului coerenţă, o opinie este adevărată dacă: 

a. se dovedeşte utilă, funcţională în experienţă 
b. contrazice logic sistemul de opinii constituit deja 
c. este conformă cu realitatea la care face referire 
d. este concordantă cu alte opinii deja acceptate ca adevărate 

 
10.  Drepturile negative garantează libertăţile individului faţă de intervenţia: 

a. hazardului 
b. statului  
c. destinului 
d. divinităţii 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Analizaţi succint, din perspectivă filosofică, problematica raportului dintre filosofie şi viaţă, având în 
vedere următoarele repere: 
- numirea unui filosof care, în scrierile sale, a făcut referiri la problematica raportului dintre 

filosofie şi viaţă;             4 puncte 
- precizarea unei teze/perspective filosofice despre raportul dintre filosofie şi viaţă;    4 puncte 
- prezentarea tezei/perspectivei filosofice precizate;        6 puncte 
- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice pe care aţi prezentat-o, printr-un exemplu concret de 

situaţie din societatea contemporană;          6 puncte 
- formularea unei obiecţii la adresa tezei/perspectivei filosofice pe care aţi prezentat-o; 

               6 puncte 
- menționarea unei relații existente între termenii filosofie și iubire de înţelepciune.    4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 
 De îndată ce o parte din conduita cuiva prejudiciază interesele altora, societatea are 
autoritatea de a se pronunţa asupra ei, rămânând să se discute dacă prin intervenţia societăţii va fi 
sau nu promovat binele general.  

(J.St. Mill, Despre libertate) 
 Răspundeți următoarelor cerințe: 
1. Menționați, pornind de la textul dat, două caracteristici ale libertăţii.                  4 puncte 
2. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii 
constrângere şi libertate formală.         10 puncte 
3. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată 
în textul dat.              6 puncte 
 
B. Omul este o fiinţă complexă, a cărei natură şi specificitate sunt greu de surprins într-o definiţie.  

1. Menţionaţi trei însuşiri definitorii ale naturii umane.                   6 puncte 
2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, rolul introspecţiei în ceea ce priveşte cunoaşterea naturii 
umane.                                                                              4 puncte 


