
FILOSOFIE 

 

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DIFERENȚĂ 

 Unități de conținut: 

I. Omul 

1. Natura umană 

2. Sociabilitatea omului 

3. Sensul vieții 

II. Morala 

1. Binele și răul 

2. Teorii morale 

3. Etica aplicată 

III. Politica 

1. Libertatea și responsabilitatea social-politică 

2. Egalitate și dreptate 

3. Teorii politice moderne și contemporane 

4. Drepturile omului 

IV. Cunoașterea 

1. Forme de cunoaștere și tipuri de adevăr 

2. Adevăr și eroare 

V. Filosofia 

1. Filosofia de viață 

  



FILOSOFIE 

EXAMEN DE DIFERENȚĂ 

 

MODEL 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore 

Subiectul I          30 puncte 

Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre itemii de 

mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Problema binelui și răului este obiectul  de studiu al:  

a) Esteticii; b) epistemologiei; c) eticii d) axiologiei 

2. Etica aplicată studiază probleme:  

a) morale; b) explicit morale; c) morale și controversate; d) explicit morale și controversate 

3. “Existența  întru mister și  pentru revelare”, este definiția naturii umane dată de : 

a) H. Bergson; b) L. Blaga; c) Aristotel; d) J.P. Sartre 

4. Fundamentul moralei obiectiv, universal și necesar este la I. Kant: 

a) Utilitatea; b) plăcerea; c) imperativul categoric; d) imperativul ipotetic 

5. Eutanasia este o temă de studiu pentru etică: 

a) Teleologică; b) hedonistă; c) eudaimonistă; d) aplicată 

6. Sintagma “toți oamenii se nasc liberi” vizează un drept: 

a) Natural; b) pozitiv; c) economie; d) cultural 

7. După Kant judecățile sintetice exprimă o cunoaștere care izvorăște din: 

a) Experiență; b) rațiune; c) alte judecăți; d) știință  

8. Sociabilitatea este ca trăsătură înnăscută a naturii umane, este susținută de: 

a) J.J. Rousseau; b) J. Locke; c) Aristotel; d) Voltaire 

9. Faptul că omul este “animal symbolicum” este promovat și argumentat de:  

a) C. Noica; b) E. Cassieser; c) Aristotel; d) T. Koninck 

10. Etica deontologică a fost întemeiată de:  

a) Aristip din Cyrene; b) St. Mill; c) I. Kant; d) W. James 

 

Subiectul II.           60 puncte 

Pornind de la textul: “…M-am îndreptat către mine și mi-am zis: “ Și tu cine ești?” 

Și am răspuns: “ Eu sunt om. .  Și iată,  trupul și sufletul în mine îmi sunt mie la îndemână, 

unul exterior, altul interior”, realizați un eseu despre natura umană 

  



FILOSOFIE 

Examen de diferență 

Barem de evaluare și notare 

Model 

 Se punctează oricare alte formulari/modalități de rezolvare a cerințelor 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracțiuni de punct 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total 

acordat pentru lucrare 

 

Subiectul I         30 puncte 

 

Câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect astfel:  

 

1 c);  2 d); 3 b); 4 c );  5 d);  6 a); 7 a); 8 c ); 9 b); 10 c);  

 

Subiectul II         60 puncte  

 

1. Încadrarea temei între problemele abordate de antropologie   5 puncte 

2. Scurt istoric al studierii omului      5 puncte 

3. Gruparea concepțiilor filosofice după posibilitatea definirii naturii umane 

4. Analiza perspective definibilității omului  prin prezentarea pe larg a concepției lui 

Augustin și cel puțin a unui alt filosof complementar   2 x 10 puncte 

5. Prezentarea perspectivei nondefinibilității omului, cu analiza, pe larg, a cel puțin doi 

filosofi reprezentativi       2 x 10 puncte 

6. Prezentarea argumentată a unui punct de vedere personal……………………? 

a) Punctual de vedere personal      4 puncte 

b) Argumentarea punctului de vedere personal    5 puncte 

 


