
NUMELE: 

 

 

TEZĂ LA FILOSOFIE PE SEMESTRUL II 

NR.1 

I. Alegeți varianta corectă: (2p.) 

 

1. Potrivit teoriei anarhiste: 

a. statul este mai important decât individul  

b. statul are un rol important în societate 

c. statul este rău și ar trebui desființat 

d. statul este un rău necesar 

 

2. Potrivit raționalismului: 

a. adevărul este corespondența cu faptele 

b. rațiunea este sursa legitimă a cunoașterii 

c. experiența este sursa legitimă a cunoașterii 

d. nu există idei înnăscute 

 

3. Dreptul la viață, dreptul la proprietate și dreptul la libertate sunt drepturi naturale, deoarece: 

a. aparțin tuturor oamenilor, prin simplul fapt că s-au născut oameni 

b. se aplică tuturor persoanelor majore și sunt garantate prin lege 

c. aparțin oamenilor discriminați, prin simplul fapt că asigură prosperitatea acestora 

d. au drept criteriu contractele încheiate între oameni care sunt subiecți egali în drepturi 

 

4. Un reprezentant al empirismului este: 

a. Descartes 

b. John Locke 

c. Spinoza 

d. Aristotel 

 

II. Asociaţi expresia cu autorul ei: ( 3p ) 

 

1. La naştere mintea noastră este ca o coală  albă de hârtie; 

2. O putere legitimă poate guverna fără frică ; 

3. Cea mai potrivită definiţie a democraţiei este cea de formă de guvernare care împiedică tirania; 

4. Domnia legii înseamnă că statul este limitat de reguli fixate și anunțate în prealabil; 

5. Pot să iau drept regulă general că lucrurile pe care le concepem foarte clar și distinct sunt adevărate; 

6. O idee este adevărată dacă afirmă că ceea ce este, este şi ceea ce nu este, nu este; 

 

a) Platon;   b) Aristotel;   c) John Rawls;   d) John Locke   e) Karl Popper  f) Karl Jaspers g) Karl Marx h) 

R. Descartes; i) Friedrich Hayek 

 

III.  Comentaţi ideea “ Statul este un rău necesar,” precizând cărui filosof aparţine şi în ce tip de teorie 

politică se încadrează.  Prezentaţi  principalele teorii politice, precizând, în cazul fiecăreia minim 3 idei 

fundamentale. (2p) 

 

IV. Fie textul: Iată, dragă Glaucon, domeniul deschis vederii poate fi asemănat cu locuinţa-închisoare iar 

lumina focului din ea cu puterea Soarelui. Iar dacă ai socoti urcuşul şi contemplarea lumii de sus ca 

reprezentând suişul sufletului către locul inteligibilului, ai înţelege bine ceea ce nădăjduiam să spun. 

(Platon, Republica)  

(2p) 

 

Pornind de la textul dat, elaborați o analiză a concepţiei lui Platon despre cunoaştere, având următoarele 

repere: 

a) prezentarea mitului peşterii în concepţia platoniciană 

b) interpretarea mitului  

c) exprimarea punctului de vedere personal cu privire la  ideea lui Platon că simţurile ne oferă o cunoaştere 

limitată. 

OFICIU: 1p 

 

 

 

 

 



NUMELE: 

CLASA: 

 

 

TEZĂ LA FILOSOFIE PE SEMESTRUL II 

NR.2 

I. Alegeți varianta corectă: (2p.) 

 

1. Potrivit teoriei etatiste: 

a. statul este mai important decât individul  

b. statul are un rol scăzut în societate 

c. statul este rău și ar trebui desființat 

d. statul este un rău necesar 

 

2. Dreptul la viață, dreptul la proprietate și dreptul la libertate sunt drepturi naturale, deoarece: 

a. se aplică tuturor persoanelor majore și sunt garantate prin lege 

b. aparțin oamenilor discriminați, prin simplul fapt că asigură prosperitatea acestora 

c. aparțin tuturor oamenilor, prin simplul fapt că s-au născut oameni 

d. au drept criteriu contractele încheiate între oameni care sunt subiecți egali în drepturi 

 

3. Un reprezentant al raționalismului este: 

a. Descartes 

b. John Locke 

c. Francis Bacon 

d. David Hume 

 

2. Potrivit empirismului: 

a. adevărul este corespondența cu faptele 

b. rațiunea este sursa legitimă a cunoașterii 

c. experiența este sursa legitimă a cunoașterii 

d. nu există idei înnăscute 

 

II. Asociaţi expresia cu autorul ei: ( 3p ) 

 

1. O putere legitimă poate guverna fără frică ; 

2. O idee este adevărată dacă afirmă că ceea ce este, este şi ceea ce nu este, nu este; 

3. Cea mai potrivită definiţie a democraţiei este cea de formă de guvernare care împiedică tirania; 

4. La naştere mintea noastră este ca o coală  albă de hârtie; 

5. Pot să iau drept regulă general că lucrurile pe care le concepem foarte clar și distinct sunt adevărate; 

6.; Domnia legii înseamnă că statul este limitat de reguli fixate și anunțate în prealabil; 

 

 

a) R. Descartes;   b) Friedrich Hayek;   c) John Rawls;   d) John Locke;   e) Karl Marx; f)  Karl Jaspers;     

g) Karl Popper  h) Platon; i) Aristotel 

 

III.  Comentaţi ideea “ Statul este un rău necesar,” precizând cărui filosof aparţine şi în ce tip de teorie 

politică se încadrează.  Prezentaţi  principalele teorii politice, precizând, în cazul fiecăreia minim 3 idei 

fundamentale. 23p) 

 

III. Fie textul: Iată, dragă Glaucon, domeniul deschis vederii poate fi asemănat cu locuinţa-închisoare iar 

lumina focului din ea cu puterea Soarelui. Iar dacă ai socoti urcuşul şi contemplarea lumii de sus ca 

reprezentând suişul sufletului către locul inteligibilului, ai înţelege bine ceea ce nădăjduiam să spun. 

(Platon, Republica)  

(2p) 

 

Pornind de la textul dat, elaborați o analiză a concepţiei lui Platon despre cunoaştere, având următoarele 

repere: 

a) prezentarea mitului peşterii în concepţia platoniciană 

b) interpretarea mitului  

c) exprimarea punctului de vedere personal cu privire la  ideea lui Platon că simţurile ne oferă o cunoaştere 

limitată. 

OFICIU: 1p 

 

 


