
Inspectoratul Școlar al Județului Constanța 
_____________________________________________________________________________________ 

Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, ianuarie 2022 
Proba E. d) 
Filosofie 

 
Varianta 1  

Filiera teoretică - profilul umanist  
Filiera vocaţională -  toate profilurile şi specializările, 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.  Conceptul de natură umană desemnează: 

a.  ansamblul caracteristicilor care singularizează individul în raport cu semenii săi 
b.  ansamblul caracteristicilor accidentale ale omului 
c.  ansamblul caracteristicilor esențiale ale omului 
d.  ansamblul trăsăturilor de personalitate ale cuiva 

2.  O problemă de etică aplicată este: 
a.  traversarea străzii prin locuri nepermise 
b.  vizionarea unor filme cu imagini violente 
c.  legalizarea eutanasiei  
d.  reforma monetară 

3.  Potrivit concepţiei lui J. St. Mill, fundamentul moralei este principiul: 
a.  voinţei autonome 
b.  divin 
c.  utilităţii 
d.  cauzalităţii 

4.  Omul este definit drept un animal social de către:  
a.  Augustin 
b.  Albert Camus 
c.  Jean Jaques Rousseau 
d.  Aristotel 

5.  În interpretarea lui Lucian Blaga, omul are: 
a.  o existență întru imediat și pentru securitate 
b.  o existență întru mister și pentru relevare 
c.  o existență întru mister și pentru securitate 
d.  o existență întru mister și pentru revelare 

6.  Distincția om interior - om exterior o regăsim în filosofia lui: 
  a. Jean Jacques Rousseau 
  b. Lucian Blaga 
  c. Sfântul Augustin 
  d.  Blaise Pascal 
7.  Filosoful J. P. Sartre consideră că: 

a.  omul este o trestie cugetătoare 
b.  omul alege, este liber și responsabil  
c.  omul trebuie să fie moral și supus tuturor legilor 
d.  omul are un destin creator 
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8.  Sensul existenței desemnează faptele care determină desăvârșirea posibilităților: 

a.  animalelor 
b.  vietăților 
c.  Universului 
d.  omului  

9.  Existența precedă esența pentru: 
a.  fenomenologie 
b.  ateismul existențialist 
c.  naturalismul științific 
d.  doctrinele creștine 

10.  Eutanasia poate avea trei forme: 
a.  Infern, Paradis, Purgatoriu 
b.  voluntară, non-voluntară, involuntară 
c.  miloasă, nemiloasă, cu sânge rece 
d.  păcătoasă, virtuoasă, acceptată 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte și teorii specifice eticii, iar în coloana din dreapta 
sunt numerotate enunțuri adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile 
corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 
 
a. Eudemonism aristotelic 
 
b. Etică deontologică 
 
c. Etică teleologică 
 
d. Hedonism 

1. Pornește de la ideea că există legi morale necesare şi 
universale. 

2. O acțiune este morală sau imorală, în funcție de scopul ei. 
3. Arată că fericirea este activitatea sufletului conformă cu 

virtutea. 
4. Arată că binele uman este activitatea sufletului conformă cu 

virtutea. 
5. Definește fericirea ca prezență a plăcerii și absență a durerii. 

 16 puncte 
B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva ideii că avortul este o 
practică ce respectă drepturile omului. 8 puncte 
C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanța societății în definirea naturii 
umane. 6 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:  
 Toate imperativele ordonă în două feluri: ipotetic sau categoric. Imperativele ipotetice exprimă 
necesitatea practică a unei acțiuni posibile, considerată ca mijloc pentru obținerea unui lucru dorit 
(sau care este posibil să fie dorit). Imperativele categorice vor fi acelea care reprezintă o acțiune 
ca fiind obiectiv necesară prin ea însăși, independent de orice alt scop. 

(Kant, Bazele metafizicii moravurilor) 
Răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Menționați, pe baza textului dat, două tipuri de imperative.                          4 puncte 
2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii datorie și 
acțiune morală, redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină, în care să îi utilizați 
în sensul specific filosofiei lui Kant.                                                                  10 puncte 
3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice  prezentată 
în textul dat.                                                                                                                           6 puncte 
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B. Etica aplicată este o teorie morală dezvoltată în secolul al XX-lea. 
1. Menționați două condiții pe care trebuie să le îndeplinească o problemă pentru a fi obiect al 

eticii aplicate.                                                                            6 puncte 
2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, cum demonstrăm că o problemă concretă aparține eticii 

aplicate.                                                                                                                            4 puncte 
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