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Subiectul I  (7 p) 

Analizați problematica raportului existent între utilitatea și moralitatea unei acțiuni, din perspectivă 

filosofică, având în vedere următoarele repere: 

a)  numirea unui filosof care a făcut referire la problematica raportului existent între moralitatea și utilitatea 

unei acțiuni; 

b)  explicarea unei teze/idei filosofice despre raportul existent între utilitatea și moralitatea unei acțiuni; 

c)  ilustrarea tezei/ideii pe care ați precizat-o, printr-un exemplu concret de situație din societatea 

contemporană; 

d) formularea unei obiecții la adresa tezei/ideii pe care ați precizat-o; 

e) formularea unei aprecieri personale privind valabilitatea aplicării principiului utilității în evaluarea 

moralității tuturor acțiunilor umane. 

 

Subiectul II  (2 p) 

Știin că, pentru Aristotel,  omul este, prin natura sa, o ființă socială: 

a)  Argumentați în favoarea perspectivei filosofice a lui Aristotel despre raportul dintre ființa umană și stat; 

b)  Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea concepției lui Aristotel cu privire la 

caracterul natural al statului. 

 

Se acordă un punct din oficiu 
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Subiectul I  (7 p) 

Analizați problematica raportului existent între datorie și moralitatea unei acțiuni, din perspectivă 

filosofică, având în vedere următoarele repere: 

a)  numirea unui filosof care a făcut referire la problematica raportului existent între datorie și utilitatea unei 

acțiuni; 

b)  explicarea unei teze/idei filosofice despre raportul existent între datorie și moralitatea unei acțiuni; 

c)  ilustrarea tezei/ideii pe care ați precizat-o, printr-un exemplu concret de situație din societatea 

contemporană; 

d) formularea unei obiecții la adresa tezei/ideii pe care ați precizat-o; 

e) formularea unei aprecieri personale privind valabilitatea aplicării principiului datoriei în evaluarea 

moralității tuturor acțiunilor umane. 

 

Subiectul II  (2 p) 

Știin că, pentru J.P. Sartre,  omul este ființa a cărui existență precede esența: 

a)  Argumentați în favoarea perspectivei filosofice a lui Sartre despre natura umană; 

b)  Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea concepției lui Sartre cu privire la faptul că 

omul este condamnat să fie liber. 

 

Se acordă un punct din oficiu 

  

 


