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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ
Disciplina FILOSOFIE
Anul şcolar 2011-2012
clasa a XII-a
MODEL
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
Numele şi prenumele elevului: ………………………………………..
Data susŃinerii testului: ……………………

PARTEA I
35 de puncte
1. ExistenŃa individuală şi socială a omului necesită o explicaŃie adecvată pentru a fi înŃeleasă.
Fiecare disciplină socio-umană are menirea de a răspunde acestei cerinŃe.
Maria şi Irina au în comun pasiunea pentru disciplinele socioumane. Maria afirmă că studiul acestora i-a permis cunoaşterea
principalelor trăsături ale propriei personalităŃi, dar şi
dezvoltarea unei gândiri clare şi coerente. Mai mult, ea
consideră că astfel şi-a dezvoltat şi un comportament raŃional în
utilizarea propriilor resurse. Irina susŃine că studiul disciplinelor
socio-umane a contribuit atât la formarea capacităŃii sale de a
lua decizii întemeiate pe argumente, cât şi la dezvoltarea
capacităŃii de a acŃiona eficient pentru atingerea obiectivelor,
dinainte stabilite. De asemenea, ea remarcă faptul că acum îşi
înŃelege mult mai bine trăirile.

GrupaŃi, în tabelul de mai jos, expresiile subliniate corespunzătoare fiecărei discipline socioumane studiate în anii anteriori.
Logică, argumentare şi
Psihologie
Economie
comunicare

12 puncte
2. În ultimele decenii este tot mai evident faptul că promovarea unor principii etice este un
important factor de care depinde reuşita unei afaceri. Comportamentul etic al întreprinzătorului
capătă noi dimensiuni, odată cu creşterea responsabilităŃii sale faŃă de partenerii de afaceri, faŃă
de angajaŃi şi faŃă de instituŃiile publice.
ÎncercuiŃi litera corespunzătoare enunŃului/enunŃurilor care exprimă principii etice.
a.
b.
c.
d.

Urmărirea maximizării profitului indiferent de mijloacele utilizate.
Informarea corectă a clienŃilor cu privire la calitatea produselor.
Asigurarea transparenŃei tuturor deciziilor şi acŃiunilor.
Protejarea vieŃii, siguranŃei şi sănătăŃii angajaŃilor.
6 puncte

Test de evaluare iniŃială – Disciplina Filosofie
Clasa a XII-a
Pagina 1 din 3

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

3. Drepturile omului – principale condiŃii care permit fiecărei persoane să-şi dezvolte şi să-şi
folosească cât mai eficient calităŃile – decurg din aspiraŃia tot mai mare a oamenilor la o viaŃă în
care demnitatea şi valoarea fiecăruia este respectată şi protejată.
ÎncercuiŃi, în căsuŃa de text, dintre enunŃurile subliniate, acele enunŃuri care exprimă drepturi ce
nu au caracter înnăscut.
Această săptămână a fost foarte bogată în evenimente. Cel mai important a
fost faptul că am votat pentru prima oară. În urmă cu câteva zile, am
participat la spectacolul prezentat de trupa de teatru a liceului şi mi-am
exprimat, în revista şcolii, opinia cu privire la acest eveniment. Din păcate,
tot în această săptămână, am apelat la îngrijire medicală, din cauza unei
răceli.

9 puncte
4. DemocraŃia şi totalitarismul sunt regimuri politice ce se caracterizează prin trăsături diferite.
GrupaŃi trăsăturile de mai jos în casetele corespunzătoare.
respectarea principiului separaŃiei
puterilor în stat

monopolizarea puterii politice de
către un singur partid

subordonarea totală a cetăŃeanului faŃă
de stat

ordinea în stat se bazează pe
legitimitatea puterii

8 puncte
Totalitarism
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PARTEA a II-a

55 de puncte

Cum văd eu lumea

Un edificiu multiform – acesta este templul ştiinŃei. Cu totul diferiŃi sunt oamenii care îi
trec pragul, şi diferite sunt forŃele sufleteşti care i-au condus spre templu. [...]. Ce i-a adus oare
în templu? Răspunsul nu este uşor de dat şi nu poate fi, desigur, acelaşi pentru toŃi. Mai întâi,
cred [...], că unul din cele mai puternice motive ce conduc la artă şi ştiinŃă este evadarea din
viaŃa de toate zilele, cu asprimea ei dureroasă şi pustiul ei dezolant, din cătuşele propriilor
dorinŃe veşnic schimbătoare. Toate acestea îl alungă pe omul sensibil din existenŃa personală în
lumea contemplării şi înŃelegerii; este un motiv comparabil cu nostalgia ce îl împinge pe
orăşean, fără putinŃă de împotrivire, din ambianŃa zgomotoasă şi lipsită de perspectivă spre
Ńinuturile liniştite ale munŃilor înalŃi, unde privirea se pierde în depărtări prin aerul liniştit şi
pur şi se animă de contururi odihnitoare create, parcă, de eternitate. Omul încearcă, într-un fel
care să i se potrivească oarecum, să-şi creeze o lume simplificată şi sistematică şi să treacă
astfel dincolo de lumea trăirilor, în măsura în care năzuieşte să o înlocuiască, până la un anumit
grad, prin această imagine [...].
(Albert Einstein - ,,Cum văd eu lumea”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992)
A. FormulaŃi succint problematica pe care o abordează textul dat.
B. Textul precizează faptul ,,…că unul din cele mai puternice motive ce conduc la artă şi ştiinŃă
este evadarea din viaŃa de toate zilele”. ConstruiŃi o argumentare care să susŃină această idee.
C. FormulaŃi un punct de vedere personal referitor la faptul că ,,omul încearcă, într-un fel care
să i se potrivească oarecum, să-şi creeze o lume simplificată şi sistematică şi să treacă astfel
dincolo de lumea trăirilor.“ ArgumentaŃi-vă punctul de vedere.
D. ConsideraŃi că intrarea omului în ,,templul ştiinŃei” poate fi determinată şi de alte motive
decât cele la care se referă autorul textului”? ArgumentaŃi-vă răspunsul oferind un exemplu
concret.
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