
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la  Filosofie    Varianta 8 
Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaŃională, cu excepŃia 
profilului militar     

 
 

Examenul de bacalaureat 2010 
Proba   E - d)   

Proba scrisă la Filosofie    
 

Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaŃională, cu excepŃia 
profilului militar     

Varianta 8 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
RăspundeŃi la fiecare dintre următoarele cerinŃe: 
1. PrecizaŃi conŃinutul conceptului de drepturi pozitive ale omului.    4 puncte 
2. EnumeraŃi două teme/probleme de etică aplicată.      6 puncte 
3. ExplicaŃi una dintre caracteristicile drepturilor omului, menŃionată explicit.            10 puncte 
4. PrezentaŃi succint perspectiva lui Wittgenstein referitoare la rolul/funcŃia filosofiei.  6 puncte 
5. FormulaŃi un enunŃ filosofic afirmativ care să pună în relaŃie conceptele de stat de drept şi 

de drept la viaŃă.          4 puncte 
 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
AnalizaŃi succint, din perspectivă filosofică, problematica raportului existent între puterea 
politică şi libertatea individuală, având în vedere următoarele repere: 
- numirea unui filosof care a abordat problematica raportului existent între puterea politică şi 

libertatea individuală          4 puncte 
- explicarea unei teze/perspective filosofice referitoare la raportul existent între puterea 

politică şi libertatea individuală                 10 puncte 
- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice pe care aŃi explicat-o, printr-un exemplu concret de 

situaŃie din societatea contemporană        6 puncte 
- formularea unei obiecŃii la adresa tezei/perspectivei filosofice pe care aŃi explicat-o  6 puncte 
- menŃionarea unei consecinŃe asupra stabilităŃii societăŃii, în situaŃia în care puterea politică 

nu este instituită în mod legitim        4 puncte 
 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. Fie următorul text: 

Animalul este însă cu desăvârşire străin de «existenŃa întru mister şi pentru revelare» şi de 
dimensiunile şi complicaŃiile vieŃii care rezultă din acest mod de existenŃă. ExistenŃa întru 
mister şi pentru revelare este un mod eminamente uman. 

(L. Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii) 
Pornind de la textul dat: 
1. PrecizaŃi înŃelesul dat de Blaga unuia dintre modurile de a fi la care se face referire în text.

            4 puncte 
2. MenŃionaŃi o deosebire existentă între concepŃia lui Blaga şi o altă concepŃie filosofică 

despre natura umană, a cărei teză/idee de bază aŃi precizat-o explicit.   6 puncte 
3. EvidenŃiaŃi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaŃie existentă între actul revelator şi 

creaŃia culturală, utilizând termenii menŃionaŃi în sensul specific filosofiei lui Blaga. 
                     10 puncte 

 
B. Ştiind că pentru Augustin trupul şi sufletul ne sunt la îndemână, unul exterior, altul interior: 
 

1. ArgumentaŃi în favoarea perspectivei filosofice a lui Augustin despre natura umană.  6 puncte 
2. FormulaŃi un punct de vedere personal referitor la actualitatea concepŃiei lui Augustin 

privind caracterul dual al fiinŃei umane.       4 puncte 


