Recapitulare anuală
I.Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul conceptului de etică aplicată.
2. Enumeraţi trei teme/probleme care constituie obiectul eticii aplicate.
3. Explicaţi opinia lui Blaga despre raportul existent între creaţiile culturale ale oamenilor şi
sensul vieţii acestora, menţionată explicit.
4. Prezentaţi succint, din perspectiva tipologiei drepturilor omului, deosebirea existentă între
dreptul unei persoane la asistenţă medicală gratuită şi dreptul său la viaţă.
5. Formulaţi un enunţ afirmativ, corect din punct de vedere filosofic, care să pună în relaţie
conceptele de drept la libertate şi de drept negativ al omului.
IIScrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai
jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. L. Blaga apreciază că sensul existenţei umane constă în:
a. sociabilitate
b. principiul egalității șanselor
c. responsabilitatea de sine
d. destinul creator
2. Teoriile care au la bază conceptele de bine și de rău sunt:
a. teorii științifice
b. teorii morale
c. teorii epistemologice
d. teorii ale adevărului
3. O problemă controversată din punct de vedere moral precum eutanasia este abordată, în
mod explicit, de:
a. etica deontologică
b. etica aplicată
c. hedonism
d. eudaimonism
4. În sens general, libertatea se referă la:
a. absența constrângerilor
b. numeroase limitări
c. prezența constrângerilor
d. interzicerea drepturilor
5. În vederea unei bune conviețuiri cu ceilalți în societate, libertatea trebuie asociată cu:
a. dictatura
b. frumosul
c. plăcerea
d. responsabilitatea
6. Dreptul la concediu de îngrijire al copilului este:
a. un drept negativ
b. un drept natural
c. un drept fundamental
d. un drept pozitiv
7. Filosoful J. P. Sartre considera că:
a. omul este condamnat să fie liber
b. ființa umană este dependentă de constrângeri
c. omul este supus unei libertăți limitate
d. existența umană este condiționată de divinitate
8. Restrângerea libertății individuale este legitimă, doar atunci când:
a. se previne lezarea libertății celorlalți
b. se urmărește sporirea puterii statului
c. se dorește creșterea autorității politice
d. se încearcă supunerea cetățenilor
9. Potrivit concepţiei lui Im. Kant, fundamentul moralei este:
a. imperativul categoric
b. principiul maximizării fericirii

c. utilitatea
d. pragmatismul
10. Datorită garantării drepturilor negative, libertatea individului este protejată împotriva:
a. liberului arbitru
b. intervenției divine
c. destinului

