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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 
Proba E. d) 

Filosofie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Model 

Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaŃională, cu 
excepŃia profilului militar. 
 
• Se punctează oricare alte modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A.  
a) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 
1-d, 2-c, 3-a, 4-b, 5-c, 6-a  6x3p=18 puncte 
B.  
1. câte 2 puncte pentru menŃionarea fiecăruia dintre drepturile omului     3x2p=6 puncte 
2. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a rolului/importanŃei statului în asigurarea drepturilor 

pozitive 3 puncte 
3. formularea unui enunŃ filosofic afirmativ care să pună în relaŃie conceptele de drepturi 

negative şi stat 3 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
- numirea unui filosof care a abordat problematica adevărului      4 puncte 
- precizarea oricărei teze/perspective filosofice referitoare la adevăr (de exemplu, adevărul 

constă în adecvarea, în potrivirea dintre lucruri şi intelect)       4 puncte 
- explicarea tezei/perspectivei filosofice precizate        6 puncte 
- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice explicate, printr-un exemplu concret    6 puncte 

Notă: Punctajul se acordă numai în cazul în care exemplul vizează o situaŃie din societatea 
contemporană. 

- formularea unei obiecŃii la adresa tezei/perspectivei filosofice explicate     6 puncte 
- precizarea modului în care poate fi întemeiat adevărul propoziŃiei „ToŃi urşii polari sunt 

albi.”, din perspectiva unui reprezentant al empirismului clasic      4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. 
1. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele două caracteristici ale filosofiei 
                                                                                                                              2x2p= 4 puncte 
2. - precizarea tezei/ideii de bază a oricărei alte concepŃii despre filosofie (de exemplu, 

filosofia este manifestare de viaŃă, este o formă de întoarcere a spiritului asupra lui 
însuşi)                                                                                                             3 puncte 

- menŃionarea oricărei deosebiri existente între perspectiva despre filosofie, prezentată în 
text şi concepŃia a cărei teză/idee de bază a fost precizată      3 puncte 

3. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre cei doi termeni daŃi în sens filosofic 
                                                                   2x1p= 2 puncte 

- evidenŃierea unei corelaŃii existente între termenii daŃi        4 puncte 
- coerenŃa textului redactat           2 puncte 
- încadrarea în limita de spaŃiu precizată         2 puncte 
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B. 
1. argumentarea coerentă şi pertinentă în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunŃ

                                                                                                                        6 puncte 
Notă: În situaŃia în care candidatul argumentează în mod incoerent în favoarea ideii/tezei 
filosofice prezentată în enunŃ, se acordă numai 2 puncte. 

2. formularea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice 
prezentată în enunŃul dat           4 puncte 

 
 


