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Proba scrisă la Logică şi argumentare 

 Varianta 3 
 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică 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) 
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare: 
  

1. Un termen care indică prezenţa unor însuşiri la un obiect este un termen negativ. 
2. Termenii “om” şi “animal biped” se află în raport de identitate. 
3. Termenii manual, manual şcolar, manual de chimie, manual de chimie organică sunt 

corect ordonaţi crescător, în funcţie de intensiunea lor. 
4. Termenul “atom de hidrogen” este, din punct de vedere intensional, un termen absolut, 

pozitiv şi compus. 
5. Din falsitatea propoziţiei ”Niciun S nu este P” se deduce falsitatea propoziţiei ”Unii S nu 

sunt P”, în baza raportului de subalternare. 
6. Operaţia de definire trebuie să respecte regula adecvării definitorului la conţinutul 

definitului, adică între definit şi definitor trebuie să existe un raport de ordonare. 
 
a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 5, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în 
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi că enunţul este 
fals.             10 puncte 
b) Pentru enunţul 6, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului, 
realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să devină adevărat. 
             10 puncte 
B. Fie următoarele două moduri silogistice: eae-1, aai-4. 
a) Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice 
date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două 
scheme de inferenţă.                       6 puncte 
b) Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricăruia dintre cele două moduri 
silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.       4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Se dau următoarele propoziţii: 

1. Toţi alpiniştii sunt curajoşi. 
2. Niciun elev olimpic nu este repetent. 
3. Unele forme de relief sunt podişuri. 
4. Unii magistraţi nu sunt judecători. 

 
A. Precizaţi formula propoziţiei 4.           4 puncte 
B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziţiei 1 şi subalterna 

propoziţiei 2.             6 puncte 
C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa 

corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 2 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.
                       10 puncte 

D. Explicaţi succint de ce propoziţia 4 nu se converteşte corect.      6 puncte 
E. Reprezentaţi prin metoda diagramelor Euler propoziţia categorică 3.     4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 
1. Definiţi conceptul de termen minor al silogismului.        4 puncte 
2. Enumeraţi doi indicatori logici de premisă.         6 puncte 
3. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un argument valid cu două premise, 

prin care să justificaţi propoziţia “Cocorii sunt păsări migratoare”.               10 puncte 
4. Fie următoarea formulă cu propoziţii compuse: 

[(p&q)≡r]→[(~pV~q)&~r] 
Determinaţi explicit validitatea formulei date, prin utilizarea metodei tabelelor de adevăr 
(metodei matriceale), precizând totodată şi tipul acestei formule în funcţie de rezultatul 
obţinut prin calcul logic.           6 puncte 

5. Următorul argument cu propoziţii compuse este scris în limbaj natural: 
Dacă faci sport, atunci îţi tonifici musculatura, iar dacă mănânci mai puţin, atunci slăbeşti. 
De aici rezultă că, dacă nu faci sport şi nu mănânci mai puţin, atunci nu îţi tonifici 
musculatura şi nu slăbeşti.  
Transcrieţi argumentul dat în limbaj formal, precizând totodată şi corespondenţa dintre 
variabilele propoziţionale ale formulei şi propoziţiile simple din argument.     4 puncte 

 


