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Examenul de bacalaureat 2012
Proba E. d)
Proba scrisă la Filosofie
Varianta 3
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)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi înţelesul conceptului de libertate negativă.
4 puncte
2. Enumeraţi doi filosofi care au abordat, în scrierile lor, problematica liberalismului.
6 puncte
3. Explicaţi una dintre caracteristicile drepturilor pozitive, menţionată explicit.
10 puncte
4. Prezentaţi succint o concepţie filosofică referitoare la problematica limitării libertăţii.
6 puncte
5. Formulaţi un enunţ filosofic afirmativ care să pună în relaţie conceptele de democraţie şi
liberalism.
4 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Analizaţi succint, din perspectivă filosofică, problematica dreptăţii, ca valoare social-politică,
având în vedere următoarele repere:
- numirea unui filosof care a abordat problematica dreptăţii, ca valoare social-politică
4 puncte
- explicarea unei teze/perspective filosofice referitoare la dreptate, ca valoare social-politică
10 puncte
- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice pe care aţi explicat-o, printr-un exemplu concret de
situaţie din societatea contemporană
6 puncte
- formularea unei obiecţii la adresa tezei/perspectivei filosofice pe care aţi explicat-o 6 puncte
- precizarea modului în care poate fi analizat raportul existent între egalitate şi dreptate, din
perspectiva unui adept al sistemului politic antiintervenţionist, potrivit căruia rolul statului se
reduce exclusiv la asigurarea respectării legilor.
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
A. Şi iată trupul, iată şi sufletul din mine, amândouă îmi sunt la îndemână, unul în afară şi altul
înlăuntrul meu. Care anume dintre acestea este cel în care ar trebui să-L caut pe Dumnezeul
meu, Cel pe Care îl căutasem prin intermediul trupului, de la pământ până la cer, adică până
acolo am reuşit să-mi trimit drept crainici razele ochilor mei? Or, poate este mai bun ceea ce se
află înăuntrul meu; deoarece lui îi aduceau veşti toţi crainicii trupeşti, ca unui stăpân şi ca unui
judecător, despre răspunsurile cerului şi ale pământului şi ale tuturor celor care sunt în el şi care
zic: „nu suntem noi Dumnezeu, dar El este Cel Care ne-a făcut.” (...) Aş vrea ca oamenii să se
gândească că trei lucruri vor afla în ei înşişi. Aceste trei sunt diferite de acea Treime. (...) Ei
bine, acestea trei sunt: a fi, a cunoaşte şi a voi.
(Augustin, Confesiuni)
1. Precizaţi, pe baza textului dat, două caracteristici ale naturii umane.
4 puncte
2. Menţionaţi o deosebire existentă între perspectiva filosofică despre natura umană,
prezentată în text şi o altă concepţie filosofică despre natura umană, a cărei teză/idee de bază
aţi precizat-o explicit.
6 puncte
3. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii trup şi
suflet.
10 puncte
B. Ştiind că potrivit filosofilor utilitarişti, plăcerile sunt calitativ diferite:
1. Argumentaţi în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunţ.
6 puncte
2. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice
prezentată în enunţ.
4 puncte
Probă scrisă la Filosofie

Varianta 3

