ITEMI FILOSOFIE
clasa a XII-a
Frecvenţă Redusă
1. Filosofia este
a. de mare folos pentru viata omului,
b. cunoastere de dragul cunoaşterii,
c. inutila
2. Filosofie provine de la termenii:
a. philo care inseamnă iubire şi sophia care însemnă înţelepciune,
b. philo care înseamnă înţelepciune şi sophia care înseamnă iubire,
c. philo care înseamnă carte şi sophia care înseamnă dragoste.
3. Aproximativ în ce secol î.H. apare filosofia:
a.1
b.10
c.5
4. În mitul peşterii lui Platon,
a. omenii privesc un foc,
b. privesc propriile lor umbre,
c. oamenii privesc umbre pe perete.
5. Din mitul peşterii lui Platon, rezultă că filosofia este o artă de răsucire
a. dinspre foc spre soare,
b. dinspre simţuri spre ceea ce este,
c. dinspre ceea ce este spre simţuri.
6. Spinoza consideră că
a. filosofia este Dumnezeu,
b.că filosofia îndeamnă la cunoaşterea naturii,
c.că filosofia asigură libertatea şi libertatea omului.

7. Russel accentuează faptul că
a. filosofia nu ne ajută nici măcar să fierbem o varză,
b. ne ajută,
c. are ca esenţă incertitudinea.
8. Mulţi gânditori cred că filosoful se distinge de omul de rând
a. pentru că e cu capul în nori,
b. pentru că trăieşte în lumea abstractă a ideilor,
c. nu se distinge deloc de omul de rând.
9. Ce filosof a spus: Cunoaşte-te pe tine însuţi?
a.Socrate,
b. Platon,
c. Blaga.
10. În perspectiva lui Aristotel, natura omului este
a. sociabilitatea
b. dreptatea
c. inteligenţa
11. Rousseau consideră că omul sălbatic (Robinson Crusoe) era
a. primitiv şi nefericit,
b. primitiv dar fericit,
c. liber.
12. Un reprezentant al concepţiei creştine este
a. Augustin,
b. Rousseu,
c. Aristotel.
13. În concepţia creştină, omul
a. este o imagine a lui Dumnezeu,
b. este total diferit de Dumnezeu.
c. este copia exactă a lui Dumnezeu,
14. Pascal spune că omul este ...... în raport cu infinitul, tot prin comparaţie cu neantul.
a. Totul
b. nimic
c. ceva
15. Care filosof accentuează că esenţa omului este cugetarea (gândesc deci exist) ?
a. Augustin,

b. Pascal,
c. Descartes.
16. Din punct de vedere al creştinismului sensul vieţii este dat de
a. binecuvântări
b. viaţa de apoi
c. familie
17. Un exemplu de filosof care crede în absurditatea vieţii este
a. Camus
b. Blaga
c. Socrate
18. Care din interogaţii nu se referă la morală
a. Care dintre acţiuni sunt bune şi care sunt rele?
b. Care este scopul suprem al acţiunilor mele?
c. Cine sunt eu?
d. Ce trebuie să fac?
19. Morala se ocupă
a. cu normele de comportarea a oamenilor in societate,
b. cu sensul vietii,
c. cu natura omului.
20.Nietzche face distinctie intre morala de stăpân şi cea de
a. superior
b. sclav
c. om de rând.
21. Etica teleologică, eudemonism se referă la
a. demoni
b. năzuinţa spre fericire
c. toate tipurile de etică.
22. Aristotel consideră că ....... este scopul suprem al acţiunilor noastre.
a. plăcerea
b. binele
c. morala

23. Eudemonismul religios îl are ca reprezentant pe
a. apostolul Pavel,
b. Augustin,
c. Nietzche.
24. Hedonismul consideră că scopul cel mai înalt al vieţii este
a. plăcerea
b. virtutea
c. moartea
25. Hedonismul a fost întemeiat de
a. Aristotel
b. Descartes
c. Epicur

26. Mill este reprezentantul eticii
a. crestine
b. utilitariste
c. absurde
27. Etica deontologică se referă la normele de conduită şi la obligaţiile etice ale unei,.
a. profesiuni
b. clase sociale
c. rang politic
28. Pentru Kant, conceptul de fericire este înlocuit cu cel de
a. plăcere
b. lipsa suferinţei
c. datorie
29. Etica aplicată se referă la situaţii concrete precum:
30. Eutanasia reprezintă
a. uciderea din milă
b. uciderea animalelor
c. avort
31. Retragerea tratamentului care intreţine viaţa unui bolnav ce-şi doreşte moartea este numită
eutanasie
a. activă

b. progresivă
c. pasivă
32. Etica creştină este o etică a .................faţă de Dumnezeu şi de semeni.
a. Iubirii
b. respectului
c. urii
33. Sursele şi fundamentele eticii islamice sunt legea divină şi modelul vieţii lui, ,.
a. Iehova
b. Buda
c. Allah

34.

Platon
Spinoza
Blaga

sec. 19-20
sec.5-4
sec. 17

35.

Platon
Russel
Blaga

prin filos. Se dobândeşte cunoaşterea critică
filosofia este o artă a răsucirii dinspre simţuri spre ceea ce este
filosofia deţine intuiţii a tot ceea ce este

36.

Aristotel
natura omului este o creaţie divină
J.J.Rousseau natura omului este sociabilitatea
Augustin
omul e bun de la natură şi omul sălbatic e fericit

37. Descartes afirmă.
a. Exist deci gândesc
b. Exist ca să gândesc.
c. Gândesc deci exist.
38. Potrivit filosofiei exitenţialiste (Camus, Nietzche), viaţa e absurdă, lipsită de sens, iar tot ce
poate face omul este să se ......................
a. adapteze
b. revolte
c. integreze

39.

Camus
Descartes
Augustin

sec 16-17
sec. 4-5
sec. 20

40.

eudemonism raţional

Augustin

Eudemonism religios
Hedonism

Aristotel
epicur

41 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
42. . 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
43. Eudemonismul religios susţine că:
a) binele este scopul tuturor acţiunilor omului
b) Binele suprem este Dumnezeu
44. Pentru John Stuart Mill, fericirea:
a) contravine utilităţii
b) este utilă doar teoretic
c) este acelasi lucru cu utilitatea
45. 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
46. Care dintre următorii filosofi propune ideea unui contract social?
a) Aristotel
b) Platon
c) J. J. Rousseau
47. Pentru Aristotel, scopul existenţei omului este:
a) traiul bun
b) apărarea cetăţii
c) perpetuarea legilor juridice
48. . Putem spune că termenul „filosofie” înseamnă:
a) iubire de frumos
b) iubire de înţelepciune
c) iubire de aproape
49. În mitul peşterii, oamenii din situaţia imaginată de Platon:
a) sunt legaţi

b) sunt dezlegaţi
c) privesc
50. Sfântul Augustin considera că liberul arbitru este:
a) ideea cea mai dubioasă dintre şmecheriile teologilor
b) darul divin

