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BAREM DE NOTARE: 

 

SUBIECTUL I- 10 PUNCTE, DIN CARE : 

a) 5 puncte pentru precizarea (exemplificarea) celor 5 termeni care corespund raporturilor precizate 

b) 4 puncte pentru oricare reprezentare grafică corectă prin diagrame Euler (se acordă punctaj numai 

pentru reprezentarea grafică integral corectă) 

c) 1 punct pentru precizarea corectă a raporturilor dintre extensiunea şi intensiunea termenilor 

(extensiune mai mare a termenului D faţă de extensiunea termenului C, intensiune mai mică a termenului D 

faţă de intensiunea termenului C) 

 

SUBIECTUL II- 16 PUNCTE, DIN CARE: 

- 8 PUNCTE PENTRU SUBIECTUL 1., DUPA CUM URMEAZĂ: 

1. a) 2 puncte, din care 1 punct pentru precizarea propoziţie falsă, și 1 punct pentru justificarea corectă 

1. b) 2 puncte, din care 1 punct pentru precizarea propoziţie adevărată, și 1 punct pentru justificarea 

corectă 

1. c) 2 puncte, din care 1 punct pentru precizarea propoziţie falsă, și 1 punct pentru justificarea corectă 

1. d) 2 puncte, din care 1 punct pentru precizarea propoziţie falsă, și 1 punct pentru justificarea corectă 

- 8 PUNCTE PENTRU SUBIECTUL 2., DUPA CUM URMEAZĂ : 

- 5 puncte pentru construcția definitiei conform cerinţelor (se acordă punctaj numai dacă se respectă 

simultan condițiile precizate: definiţie care să încalce simultan, regula adecvării, regula evitării circularităţii 

și regula definirii afirmative; spre exemplu, animal acvatic=df ființă care trăiește în mediul acvatic și nu 

este terestră); 3 puncte pentru definirea corectă a celor trei reguli încălcate (1 punct pentru fiecare definiție) 

 

SUBIECTUL III- 24 PUNCTE, DIN CARE: 

- 10 PUNCTE PENTRU SUBIECTUL 1., DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

pentru formalizarea şi analiza afirmaţiei se determină: 

a) tipul şi formula propoziţiei iniţiale „Nici un om nederept nu este vinovat”, prop. univ.negativa,  S 

e P-1 punct 

b) tipul și formula propoziției „Unii oameni vinovaţi nu sunt drepţi”, prop.particular negativă,        

P o S - 1 punct 

c) pentru determinarea inversei partiale a prop. SeP - 2 puncte 

d) pentru determinarea conversei inversei partiale a prop. SeP -2 puncte 

e) pentru determinarea subcontrarei conversei inversei partiale a prop. SeP - 2 puncte 

f) pentru precizarea Anca raţionează corect -2 puncte 

- 14 PUNCTE PENTRU SUBIECTUL 2., DUPĂ CUM URMEAZA : 

a) pentru formalizarea şi analiza afirmaţiilor se determină tipul şi formula propoziţiei „Unele balene sunt 

albe” prop. particular afirmativă, S i P- 1 punct 

b) pentru determinarea tipului Di formulei propoziţiei „Majoritatea balenelor nu sunt albe“, 

prop.particular negativă, S o P- 1 punct 

c) pentru analiza afirmaţiei lui Andrei și justificarea faptului că prop. „Unele balene sunt albe“ este 

subalterna contradictoriei subalternei contrarei contradictoriei propoziţiei „Majoritatea balenelor nu 

sunt albe“- 3 puncte;  

d) pentru precizarea Andrei raţionează corect - 1 punct  

e) pentru analiza afirmaţiei lui Cosmin și justificarea faptului că prop. „ Unele balene sunt albe“ nu este 



contrara contradictoriei subalternei contrarei contradictoriei propoziţiei „Majoritatea balenelor nu sunt 

albe“- 3 puncte;  

f) pentru precizarea Cosmin nu raţionează corect - 1 punct 

g) pentru analiza afirmaţiei Dorinei și justificarea faptului că prop. „Unele balene sunt albe“ este 

subalterna contradictoriei subalternei contrarei contradictoriei propriei subcontrare - 3 puncte;  

h) pentru precizarea Dorina raţionează corect - 1 punct  

N0TĂ: Oricare alte simboluri acceptate in logica propozițiilor categorice pot fi utilizate în vederea 

formalizării 

 

SUBIECTUL IV- 40 DE PUNCTE, DIN CARE: 

-14 PUNCTE PENTRU SUBIECTUL 1., DUPĂ CUM URMEAZĂ : 

1.a) -6 puncte pentru determinarea oricărui mod silogistic valid care îndeplineşte simultan cele 3 condiţii 

menţionate 

1.b) -6 puncte pentru prezentarea raţionamentului, pe baza legilor silogismului, care a condus la 

determinarea schemei de inferență 

1.c) - 2 puncte pentru construcția silogismului în limbaj natural 

 

-10 PUNCTE PENTRU SUBIECTUL 2., DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

2. a) -4 puncte pentru stabilirea validităţii modului silogistic Camestres-2 prin metoda reducerii directe la 

unul din modurile valide ale figurii 1 

    b) -6 puncte pentru utilizarea metodei reducerii indirecte (prin reducere la absurd) în verificarea 

validităţii modului aee-4, din care: 

 -5 puncte pentru demonstraţia integral corectă 

     -1 punct pentru precizarea explicită, modul aee-4 este valid 

 

-16 PUNCTE PENTRU SUBIECTUL 3., DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

3.a) -8 puncte pentru construcţia unui sorit goclenian care să justifice concluzia „Toare reușitele 

provoacă mulțumire sufletească“ (4 puncte pentru construcţia soritului în limbaj formal; 4 puncte 

pentru construcţia soritului în limbaj natural) 

3.b) - 8 puncte pentru construcţia soritului aristotelic (4 puncte pentru construcţia soritului în limbaj 

formal; 4 puncte pentru construcţia soritului în limbaj natural). 

 

10 puncte din oficiu 

NOTA: Nota finală se stabileşte prin împărțirea punctajului obținut la 10. 


