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Examenul de bacalaureat na țional 2014 
Proba E. d) 

Filosofie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 Varianta 10 

Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia 
profilului militar. 
 
• Se puncteaz ă orice formulare/modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu se 

acord ă frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 
1- b, 2- c, 3- c, 4- c, 5- a, 6- d                                                                              6x3p= 18 puncte 

 
B. 
1. câte 2 puncte pentru menţionarea fiecăruia din cele trei drepturi pozitive     3x2p= 6 puncte  
2. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a nerespectării dreptului la educaţie    3 puncte  
3. formularea unui enunţ filosofic afirmativ, care să pună în relaţie conceptele de stat de drept 
şi de drepturi pozitive            3 puncte  

 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
- numirea unui filosof care a abordat problematica adevărului      4 puncte  
- precizarea oricărei teze/perspective filosofice referitoare la adevăr     4 puncte  
- explicarea tezei/perspectivei filosofice precizate        6 puncte  
- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice explicate, printr-un exemplu concret    6 puncte  

Notă: Punctajul se acordă numai în cazul în care exemplul vizează o situaţie din societatea 
contemporană. 

- formularea unei obiecţii la adresa tezei/perspectivei filosofice explicate     6 puncte  
- precizarea modului în care poate fi întemeiat adevărul propoziţiei „Toţi celibatarii sunt 

necăsătoriţi.”, din perspectiva unui susţinător al distincţiei între judecăţile analitice şi 
judecăţile sintetice            4 puncte  

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. 
1. câte 2 puncte pentru precizarea fiecăreia dintre cele două caracteristici ale filosofiei 

              2x2p= 4 puncte  
2. - precizarea tezei/ideii de bază a oricărei alte concepţii despre specificul filosofiei (de 

exemplu, filosofia este căutare, străduinţă neîncetată de a ajunge la adevăr; filosofia este 
un mijloc de detaşare a intelectului de simţuri)                                                       3 puncte  

- menţionarea oricărei deosebiri existente între perspectiva despre specificul filosofiei, 
prezentată în text şi concepţia filosofică a cărei teză/idee de bază a fost precizată 
              3 puncte 
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3. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre cei doi termeni daţi în sens filosofic 

                                                                   2x1p= 2 puncte  
- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi (de exemplu, conştiinţa filosofică 

presupune întoarcerea critică a filosofiei asupra ei însăşi, adică un act de reflectare a 
filosofiei asupra a ceea ce este ea şi a rosturilor ei)                                              4 puncte  

- coerenţa textului redactat           2 puncte  
- încadrarea în limita de spaţiu precizată         2 puncte  

B. 
1. argumentarea în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunţ                6 puncte  
2. formularea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice 

prezentate în enunţul dat           4 puncte  
 
 


