ITEMI DE EVALUARE LA FILOSOFIE
SEMESTRUL I ŞI AL II - LEA
CLASA A XII-A
1. În greaca veche, „philo” desemnează:
a) înţelepciune
b) cunoaştere autentică
2. Formula din Noul Testament potrivit căreia „ dacă dragoste nu am, nimic nu sunt”, apare
la:
a) apostolul Iuda
b) evanghelistul Matei
c) apostolul Pavel
3. Putem spune că termenul „filosofie” înseamnă:
a) iubire de frumos
b) iubire de înţelepciune
c) iubire de aproape
4. În mitul peşterii, oamenii din situaţia imaginată de Platon:
a) sunt legaţi
b) sunt dezlegaţi
c) privesc
5. Pentru apostolul Pavel, virtutea dragostei este:
a) îndelung rabdătoare
b) pizmuitoare
c) trufaşă
d) binevoitoare
6. Care filozof a afirmat că prin filozofie se dobândeşte cunoaşterea critică şi că această
cunoaştere critică nu duce la soluţii exacte, ci la incorectitudine?
a) Baruch Spinoza
b) Lucian Blaga
c) Bertrand Russel

7. Cine a afirmat că prin „stat” existenţa işi află înţelepciunea?
a) Blaise Pascal
b) J.J. Ruseeau
c) Aristotel

8. Pentru Aristotel, scopul existenţei omului este:
a) traiul bun
b) apărarea cetăţii
c) perpetuarea legilor juridice
9. La Blaise Pascal regăsim ideea conform căreia, pentru a defini natura umană, trebuie:
a) să cunoaştem limitele naturii umane
b) să determinăm această limită prin raportarea ei la parte, nu la întreg.
10. În concepţia lui Albert Camus, absurdul se naşte din:
a) confruntarea dintre chemarea omului către claritate şi tăcerea iraţională a lumii;
b) faptul că lumea nu-i în ea însăşi raţională;
c) indiferenţa pe care o arată omul faţă de lume
11. Cărui filozof aparţine afirmaţia: trebuie să pătrundem temeinic până în străfunduri şi să
ne stăvilim toate slăbiciunile sentimentale... ?
a) Albert Camus
b) Immanuel Kant
c) Friedrich Nietzsche
12. În concepţia lui Nietzsche, răul numea:
a) ideea de nobleţe
b) inutilul
c) vulgarul, josnicul
13. Eudemonismul religios susţine că:
a) binele este scopul tuturor acţiunilor omului
b) Binele suprem este Dumnezeu
14. Hedonismul susţine că:
a) scopul cel mai înalt al vieţii este plăcerea, eliberarea de suferinţă
b) baza morală este năzuinţa spre fericire
15. Etica aplicată se ocupă de:
a) normele de conduită şi obligaţiile etice ale unei profesiuni
b) situaţii concrete, individuale,cum ar fi eutanasia, avortul...
16. Epicur este un reprezentant al:
a) eticii hedoniste
b) eticii eudaimoniste
c)eticii deontologice

17. Pentru John Stuart Mill, fericirea:
a) contravine utilităţii
b) este utilă doar teoretic
c) este acelasi lucru cu utilitatea
18. Immanuel Kant înlocuieşte conceptul de fericire cu acela de:
a) plăcere
b) datorie

19. În filosofia creştină, omul are posibilitatea de a alege între bine şi rău. Această posibilitate
se numeşte:
a) arbitru constrâns
b) liber arbitru
c) necesitate
20. Sfântul Augustin considera că liberul arbitru este:
a) ideea cea mai dubioasă dintre şmecheriile teologilor
b) darul divin
21. Pentru John Stuart Mill, sentimentul dreptăţii este impur întrucât:
a) izvorăşte din dorinţa de a cunoaşte divinitatea
b) izvorăşte din dorinţa de a subordona întreaga natură
c) izvorăşte din dorinţa de a-i pedepsi pe cei ce încalcă regula
22. John Rawls vede dreptatea ca:
a) principiu
b) echitate
c) penalitate
23. Care dintre următorii filosofi propune ideea unui contract social?
a) Aristotel
b) Platon
c) J. J. Rousseau
24. Platon afirma că:
a) drepatea este o nobilă neghiobie
b) cea mai frumoasă specie de bine
c) expresia virtuţii în întregime
25. Distribuţia bunurilor într-o societate respectă principiul marxist dacă:
a) distribuţia se face după merite
b) distribuţia se face după nevoi
c) distribuţia combină nevoia cu meritul
26. Drepturile negatice garantează libertăţile individului faţă de:
a) intervenţia semenului
b) intervenţia unei puteri exterioare statului
c) intervenţia statului
27. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adaugă drepturilor negative:
a) drepturile pozitive
b) drepturile neutre
c) drepturile asigurate de stat
28. Prin opinie se înţelege, de obicei, o propoziţie prin care exprimăm:
a) o conştiinţă
b) o cunoştinţă
c) un non-sens
29. Cunoaştere tacită înseamnă:
a) cunoştinţe acumulate prin experienţă

b) cunoştinţe independente de experienţă
c) cunoştinţe acumulate prin senzaţii
30. Cunoaşterea a posteriori înseamnă:
a) cunoaştere dobândită prin raţiune
b) cunoaştere înainte de orice experienţă
c) cunoaştere dobândită în urma experienţei
31. Teoria corespondenţei susţine că:
a) fiecare concepţie trebuie interpretată după consecinţele sale practice
b) o enunţare adevărată este aceea prin care spui că ESTE ceea ce este şi că NU ESTE ceea ce
nu este
32. Pentru Rene Descartes, primul principiu al filosofiei constă în adevărul:
a) gândesc, deci exist
b) mă îndoiesc, deci Dumnezeu există
c) Dumnezeu nu se îndoieşte, deci cugetă
33. A cunoaşte în mod mijlocit înseamnă pentru Bertrand Russel:
a) a descrie
b) a numi o clasă de proprietăţi
c) a fi imediat conştient de datele senzoriale obţinute
34. Cui aparţine afirmaţia: cu fiecare pas înainte (...) descoperim că acolo unde am crezut că
stăteam pe temeiuri solide, toate lucrurile erau,în realitate nesigure:
a) William James
b) Friedrich Nietzsche
c) Karl Popper
35. Din punct de vedere kantian, judecata Cercul este rotund este o judecată:
a) sintetică
b) analitică
c) de identitate

36. În Noul Testament, când ucenicii se adresează lui Cristos,îl numesc:
a) educator
b) învăţător
c) maestru
37. Cui ii aparţine afirmaţia: Cea mai folositoare si cea mai putin inaintata dintre toate
cunostintele omenesti mi se pare ca este cea despre om.
a) Aristotel
b) J.J. Rousseau
c) Augustin
38. Care este specificul teoriei aristotelice despre stat:
a) considera statul si ordinea sociala drept o conventie
b) considera statul drept o institutie naturala
39. Soluţia experienţelor absurde este, după Albert Camus:
a) sinuciderea

b) menţinerea conflictului dintre conştiinţa umană şi iraţionalitatea lumii
40. Care dintre următoarele variante reprezintă definiţia corectă a ontologiei:
a) ramură a filosofiei care studiază problema nemuririi sufletului
b) ramură a filosofiei care studiază problema fiinţei în sine şi a raportului dintre fiinţa în sine
şi gândire
41. Cui aparţine afirmaţia: Etica este cercetarea generală a ceea ce este bun.
a) G.E. Moore
b) M. Tooley
c) Immanuel Kant
42. Care sunt cele trei interogaţii la care răspunde morala?
a) Unde este Dumnezeu?
b) Care dintre acţiuni sunt bune şi care sunt rele?
c) Ce este fericirea?
d) Care este scopul suprem al acţiunilor mele?
e) Ce trebuie să fac?
43. Care este cuvântul care trebuie aşezat în locul spaţiului punctat, astfel încât să obţineţi
un enunţ adevărat? ...în orice acţiune sau în orice decizie, ..................... reprezintă scopul, pentru că în
vederea lui se fac toate celelalte. (Aristotel)
a) răul
b)binele
c) fericirea
44. Stabiliţi corespondenţa corectă între termenii în limba greacă şi traducerea lor:
a) eudaimonia
1. plăcere
b) hedone
2. fericire raţională
c) telos
3. scop, împlinire
45. Sursele şi fundamentele eticii islamice sunt:
a) legea divină transmisă prin Cuvântul Coranului
b) legea divină şi modelul vieţii lui Allah
c) legea divină şi cuvintele imanului
46. Care dintre variantele de mai jos este o definiţie adecvată a conceptului de predestinare?
a) tot ceea ce se întâmplă fiecăruia este parte din desăvârşirea universului
b) un plan divin este prescris şi hărăzit pentru fiecare om în parte
c) lumea este animată de un suflet primordial raţional
47. Cui îi aparţine afirmaţia: Omul este libertate:
a) Fr. Nietzsche
b) J.P. Sartre
48. Numiţi filosoful în concepţia căruia cunoaşterea începe cu probleme şi sfârşeşte ( în
măsura în care ea sfârşeşte vreodată) cu probleme:
a) Karl Popper
b) William James
c) Rene Descartes
49. Potrivit lui Descartes, regula generală a cunoaşterii este:

a) toate lucrurile cunoscute prin raţiune sunt adevărate
b) toate lucrurile cunoscute prin simţuri sunt adevărate
c) toate lucrurile concepute prin raţiune clar şi distinct sunt adevărate
50. Cui îi aparţine afirmaţia: Gândesc, deci exist...?
a) Rene Descartes
b) ImmanuelKant
c) Aristotel
d) Platon

