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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. D) 

                               Testul 5 
Probă scrisă la Logică, argumentare și comunicare 

 

Profilul umanist din filiera teoretică , profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi 
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar  

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  

 
 
SUBIECTUL I                                                                                                         (30 de puncte) 
 

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 

enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Într-o demonstrație, teza de demonstrat nu este: 

a. clară și precis formulată 

b. o metaforă  

c. o propoziție probabilă 

d. o propoziție care rămâne aceeași pe tot parcursul demonstrației 

2. Raționamentul Dacă unii oameni sunt sănătoși, atunci unii oameni nu sunt bolnavi este: 

a. deducție mediată nevalidă 

b. deducție imediată validă 

c. inducție incompletă 

d. inducție completă 

3. Între termenii paradis și rai există un raport de: 

a. opoziție 

b. încrucișare 

c. contrarietate 

d. identitate 

4. Predicatul logic  al propoziției Nimeni nu este nemuritor este: 

a. nimeni 

b. nimeni nu este 

c. nemuritor 

d. este nemuritor 

5. Clasificarea animalelor în : vertebrate, nevertebrate și de apă este: 

a. completă, deoarece nu lasă rest 

b. incompletă, deoarece lasă rest 

c. incorectă, deoarece nu respectă regula criteriului unic 

d. omogenă. 

6. Termenul tineret este:  

a) relativ, pozitiv, general, nevid    

 b) relativ, pozitiv, colectiv, nevid  

c) absolut, pozitiv, imprecis, colectiv  

 d)absolut, pozitiv, singular, colectiv 
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7. Raționamentul Unii medici sunt incompetenți, deci toți medicii sunt incompetenți este: 

  a. inducție completă 

  b. inducție incompletă 

  c. un raționament cert 

d. deducție 

 8. Inducția completă este : 

  a. o generalizare într-o clasă finită de elemente 

  b. o generalizare într-o clasă infinită de elemente 

  c. o particularizare 

  d. o individualizare 

9. Daca termenului școală profesională i se elimina proprietatea profesională, atunci: 

  a) intensiunea crește  

 b) extensiunea crește    

c) extensiunea scade  

d) intensiunea și extensiunea rămân constante 

10.  Reprezintă o propoziție particular afirmativă:   

a) Casele din aceasta zonă sunt tradiționale.    

b) Majoritatea turiștilor vizitează această cascadă.  

 c) Omul are un destin. 

d) Cei care scriu corect tema vor primi notă mare.                                         20 puncte 

 

B. Fie termenii A, B, C, D și E, astfel încât: A și B sunt în raport de contradicție și epuizează 

universul de discurs.  C este în raport de încrucișare cu B, dar de opoziție cu A. E este specie 

atât pentru B, cât și pentru C. D este în opoziție cu E și cu B,  dar subordonat lui C.   

1. Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice 

dintre cei cinci termeni.                                                                                            2 puncte 

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A,B,C,D,E, care dintre următoarele 

propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar 

propozițiile false cu litera F): 

a.  Unii A sunt B. 

b. Unii C nu sunt D. 

c. Toți E sunt B. 

d. Unii E nu sunt C. 

e. Nici un D nu este A. 

f. Unii B nu sunt C. 

g. Nici un A nu este E. 

h. Unii B sunt D.                                                                                            8 puncte 

 
 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (30 de puncte) 
 

Se dau următoarele propoziții: 

1. Niciun turist din cabană nu este cazat în acest week-end. 

2. Unele flori de primăvară sunt plăcut mirositoare. 

3. Toți cei care iubesc natura sunt prezenți la acest marș. 

4. Câteva persoane care locuiesc în casele vecine nu sunt înscrise în clubul de golf. 
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A. Construiți, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural, contradictoria propoziției 1, supraalterna 

propoziției 2, subalterna propoziției 3 și subcontrara propoziției 4.                                    8 puncte 

B. Aplicați explicit operațiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa 

corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 3, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. 

                                                                                                                                  8 puncte 

C. Construiți, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural, conversa obversei subalternei propoziției 

1, respectiv contradictoria obversei conversei propoziției 2.                                                6 puncte 

D. Doi elevi, X și Y , opinează astfel: 

X: Dacă oamenii cu reputație bună sunt respectați, atunci toate persoanele respectate 

au reputație bună. 

    Y: Dacă niciun politician nu este corect, atunci unele persoane corecte nu sunt 

politicieni. 

 

Pornind de la această situație: 

a. Scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi.                                                    4 puncte 

b. Precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate.     2 puncte 

c. Explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X.      2 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea                                                                     __                    (30 de puncte) 
 

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aaa-3, iai-4. 

1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date și 

construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de 

inferență.                                                                              8 puncte 

2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri 

silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns.                                           6 puncte 

B. Construiți, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural, un  silogism valid, prin care să justificați 

propoziția Unii adolescenți adoptă un comportament inadecvat în situații de criză.                                                                                                                        

6 puncte 

C.  Fie următorul silogism: Unele argumente în situații de criză sunt eronate, deoarece toate 

argumentele în situații de criză sunt amplificate de neliniște, iar unele argumente  eronate sunt 

amplificate de neliniște. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliți care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt 

false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar propozițiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este amplificat de neliniște. 

2. Premisa majoră este o propoziție particular afirmativă. 

3. Termenul minor este distribuit doar în premisa minoră.  

4. Termenul major nu își păstrează distribuția din premisă în concluzie.            4 puncte 

D. Fie următoarea definiție: Virusul nu e bacterie. 

a. Precizați o regulă pe care o încalcă definiția dată.                                                          2 puncte 

b. Numiți o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. și 

construiți o definiție care să o încalce, având ca definit termenul virus.                         4 puncte 


