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Logică pentru Bacalaureat - Subiectul II
80 Questions

NAME : 

CLASS : 

DATE  : 

1.

2.

Logică pentru 
Bacalaureat - Subiectul II 
- 30 de puncte

A. Propoziții categorice
B. Pătratul lui Boethius - Raporturi logice 
între propozițiile categorice
C. Raționamente imediate:
C.1 Conversiuni
C.2 Obversiuni
D. Legea distribuirii termenilor
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3.

4.

5. Care este subiectul logic al propoziției Unele caise căzute devreme din pom sunt
mâncate rapid de furnici?

A caise căzute devreme din pom B caise

C mâncate D mâncate rapid de furnici

6. Care este predicatul logic al propoziției Unele caise căzute devreme din pom sunt
mâncate rapid de furnici?

A mâncate B mâncate rapid de furnici

C caise căzute devreme din pom D caise

Asigură-te că notezi pe caiet și salvezi în memorie 
elementele teoretice marcate cu ”de reținut”.

Structura și tipurile propozițiilor categorice, formule și simboluri
Pătratul lui Boethius - Raporturile logice între propozițiile categorice

Cele 4 conversiuni
Cele 4 obversiuni

Tabelul distribuirii termenilor

Propoziții categorice
În logică, o propoziție categorică reflectă un raport logic între doi termeni (numiți 

subiect și predicat, fără legătură cu subiectul și predicatul din gramatică). Subiectul 
logic și predicatul logic, adică termenii logici, sunt cuvinte sau grupuri de cuvinte, cu 
sens, care desemnează elemente din realitate.

•

În formă standard, o propoziție categorică are 4 elemente:•
Cuantor + subiect logic + copula + predicat logic. (de reținut)•
Cuantorul exprimă cantitatea - poate fi universal (toți, niciunul), sau particular (unii, 

unele). (de reținut)
•

Copula exprimă calitatea, poate fi afirmativă (este), sau negativă (nu este). (de reținut)•



07.01.2022, 22:17 Logică pentru Bacalaureat - Subiectul II

https://quizizz.com/print/quiz/60d864e63c588f001b393a1c 3/19

7. Care este cuantorul propoziției Unele caise căzute devreme din pom sunt
mâncate rapid de furnici?

A caise căzute debreme din pom B unele

C sunt D mâncate rapid de furnici

8. Care este copula propoziției Unele caise căzute devreme din pom sunt mâncate
rapid de furnici?

A caise căzute debreme din pom B mâncate rapid de furnici

C unele D sunt

9.

10. În propoziția ”unele carnivore sunt fioroase”, cuantorul este

A negativ B universal

C afirmativ D particular

11. În propoziția ”unele carnivore sunt fioroase”, copula este

A afirmativă B negativă

C particulară D universală

Propoziții categorice (de reținut)

Tipurile propozitiilor categorice, în funcție de cuantor și copulă. •
Universal-afirmativă - Toti S sunt P. •
Universal-negativă - Toți S nu sunt P. Niciun S nu este P.•
Particular afirmativă - Unii S sunt P.•
Particular negativă - Unii S nu sunt P.•
Exemplu de propoziție categorică: Unele persoane inteligente pot înțelege mersul 

lucrurilor. S-P
•
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12. Reprezintă o propoziție universală

A Doi din trei hoți sunt prinși. B Toți crocodilii sunt animale.

C Unii cai sunt alb. D Câțiva struți sunt mari

13. Reprezintă o propoziție particular-negativă

A Nicio vrabie nu este păun. B Toate faptele bune sunt scumpe.

C Unii români nu sunt olteni. D Unele ființe sunt fragile.

14.

15.

Propoziții categorice (de reținut)

Limbaj natural - Limbaj formae•
Toate caisele sunt fructe. formula SaP (a este simbolul propozitiei universal-

afirmative)
•

Nicio caisă nu este cal. formula SeP (e este simbolul propozitiei universal-negative)•
Unele caise sunt dulci. formula SiP (i este simbolul propoziției particular-afirmative).•
Unele caise nu sunt brazi. formula SoP (o este simbolul propoziției particular-

negative)
•

S-P reprezintă subiectul și predicatul.•

Simbolurile propozițiilor 
categorice

a - Universal afirmativă
i - Particular afirmativă
e - Universal negativă
o  - Particular negativă
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16. Propoziția ”unele caise sunt coapte” are simbolul (scrie o singură literă)

17. Propoziția ”toate caisele sunt fructe” are simbolul (scrie o singură literă)

18. Propoziția ”nicio floare nu este barcă” are simbolul (scrie o singură literă)

19. Propoziția ”unele persoane nu sunt talentate” are simbolul (scrie o singură literă)

20. Propoziția ”toate caisele nu sunt cai” are simbolul

A a B i

C e D o

21. Propoziția ”unele caise nu sunt verzi” are simbolul

A a B i

C o D e

22. Care formulă corespunde propoziției universal-negativă

A SiP B SeP

C SaP D SoP

23. Care formulă corespunde propoziției particular-afirmativă

A SaP B SiP

C SeP D SoP

24. Care formulă corespunde propoziției universal-afirmativă

A SaP B SeP

C SoP D SiP
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25. Care formulă corespunde propoziției particular-negativă

A SaP B SiP

C SoP D SeP

26.

27. Alege ordinea corectă a elementelor unei propoziții categorice în format
standard.

A Copula, subiect, predicat, cuantor B Subiect, cuantor, predicat, copula

C Cuantor, subiect, copula, predicat D Cuantor, copula, subiect, predicat

28. Alege ordinea corectă a următoarelor elemente ale propoziției categorice: nu sunt
(1), obiecte fabricate de om (2), unele (3), farfurnii zburătoare (4).

A 3412 B 3214

C 1234 D 4231

29. Alege ordinea corectă a următoarelor elemente ale propoziției categorice:
persoană vinovată (1), nu este (2), infractor (3), niciun/nicio (4)

A 4321 B 4123

C 2143 D 3241

Propoziții categorice

Forma standard a propozițiilor presupune așezarea în ordine a cuantorului, 
subiectului logic, copulei, predicatului logic.

•

Subiectul și predicatul pot fi formate din termeni compuși (formați din mai multe 
cuvinte. Exemplu:

•

Unele persoane rău voitoare și rău intenționate au furat scrumiera de pe masa din 
sufragerie. SiP

•

Subiect logic: persoane rău voitoare și rău intenționate•
Predicat logic: scrumiera de pe masa din sufragerie•
Unele - cuantor particular, au furat - copula afirmativă•
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30. Ce formulă are propoziția ”toate perioadele de criză sunt perioade care trebuie
privite și ca oportunități”?

A SoP B SaP

C SeP D SiP

31. Ce formulă are propoziția ”unele imagini difuzate la televizor sunt cu impact
emoțional puternic”?

A SeP B SoP

C SiP D SaP

32. Ce formulă are propoziția ”unii oameni nu sunt sensibili la nevoile celor din jur”?

A SeP B SiP

C SoP D SaP

33. Ce formulă are propoziția ”nicio persoană individualistă nu este apreciată de către
colegi”?

A SiP B SaP

C SeP D SoP

34.
Raporturile logice  (de 
reținut)

SaP este contrara lui SeP. SeP este 
contrara lui SaP.
•

SiP este subalterna lui SaP. SaP este 
supraalterna lui SiP. SoP este 
subalterna lui SeP. SeP este 
supraalterna lui SoP.

•

SiP este subcontrara lui SoP. SoP este 
subcontrara lui SiP.
•

SaP este contradictoria lui SoP. SeP 
este contradictoria lui SiP.
•
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35. Contrara propoziției SaP este?

A SoP B SiP

C SeP

36. Contradictoria propoziției SiP este?

A SeP B SiP

C SoP

37. Subcontrara propoziției SiP este?

A SoP B SiP

C SeP

38. Subalterna propoziției SeP este

A SaP B SoP

C SiP

39. Supraalterna propoziției SiP este

A SoP B SiP

C SaP

40. Se dă propoziția ”nicio persoană individualistă nu este apreciată de către colegi” -
SeP. Care este contradictoria ei?

A Unele persoane individualiste nu
sunt apreciate de către colegi. SoP

B Unele persoane individualiste sunt
apreciate de către colegi. SiP

C Toate persoanele individualiste nu
sunt apreciate de către colegi. SeP

41. Se dă propoziția ”toate muștele sunt insecte”. Care este contrara ei?

A Unele muște sunt insecte. B Unele muște nu sunt insecte.

C Nicio muscă nu este insectă.
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42. Se dă propoziția ”unele prietenii sunt veșnice”. Care este supraalterna ei?

A Toate prieteniile nu sunt veșnice. B Unele prietenii nu sunt veșnice.

C Toate prieteniile sunt veșnice.

43.

44.

45. Care dintre următoarele inferențe sunt conversiuni?

A SaP -c-> PaS B SaP -c-> PiS

C SiP -c-> PaS D SiP -c-> PiS

Cele 4 conversiuni (inferențe care conduc de la premise 
adevărate la concluzii adevărate) (de reținut)

premisa SaP -c-> concluzia PiS •
premisa SiP -c-> concluzia PiS•
premisa SeP -c-> concluzia PeS•
premisa SeP -c-> concluzia PoS•
-c-> se exprimă în limbaj natural Dacă... atunci...•
Conversiunea SaP -c-> PiS poate fi citită în limbaj natural Dacă SaP atunci PiS. Dacă 

toate merele sunt fructe, atunci unele fructe sunt mere.
•

Conversiunile

În cazul conversiunilor, subiectul și 
predicatul își schimbă pozițiile. Niciodată 
nu se schimbă calitatea. Cele afirmative 
rămân afirmative, cele negative rămân 
negative. Uneori se schimbă cantitatea (a-
>i, e->o, conversiuni prin accident), 
alteori cantitatea rămâne neschimbată (i-
>i, e->e, conversiuni simple).
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46. Care dintre următoarele inferențe sunt conversiuni?

A SeP -c-> PeS B SoP -c-> PeS

C SeP -c-> PoS D SoP -c-> PoS

47. Care este conversa propoziției SeP?

A PaS B PiS

C PoS D SeP

48. Care este conversa propoziției SiP?

A SeP B PaS

C PoS D PiS

49. Propoziția SoP se convertește?

A Nu B Da

50. Care este conversa propoziției ”unele persoane care iubesc cățeii sunt sensibile”
SiP?

A Toate persoanele care iubesc cățeii
sunt sensibile. SaP

B Unele sensibile sunt persoane care
iubesc cățeii. PiS

51. Se dă propoziția ”toate perioadele de criză sunt perioade care trebuie privite și ca
oportunități”. Care este conversa ei?

A
Unele perioade care trebuie privire și
ca oportunități sunt perioade de
criză.

B
Toate perioadele care trebuie privire
și ca oportunități sunt perioade de
criză.

52. Din propoziția SeP se pot obține două converse. Care sunt?

A PeS B PoS

C PiS D PaS
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53. Care dintre următoarele inferențe nu este conversiune?

A SeP -c-> PoS B SaP -c-> PiS

C SiP -c-> PiS D SiP -c-> PaS

E SeP -c-> PeS

54.

55.

56. Se pot formula obversiuni pornind de la toate propozițiile categorice?

A Nu B Da

Cele 4 obversiuni (inferențe care conduc de la premise 
adevărate la concluzii adevărate) (de reținut)

SaP -o-> Se~P•
SeP -o-> Sa~P•
SiP -o-> So~P•
SoP -o-> Si~P•
-o-> se exprimă în limbaj natural Dacă... atunci...; ~P se citește non p, opusul lui p, 

antonimul lui p.
•

Dacă SaP atunci Se~P. Obversa propoziției Toate caise sunt fructe este propoziția 
Nicio caisă nu este non-fruct. SaP -o-> Se~P

•

Obversiunile
Spre deosebire de conversiuni, în cazul 
cărora subiectul și predicatul își schimbă 
poziția, obversiunile presupun păstrarea 
poziției subiectului și negarea 
predicatului. Intotdeauna se schimba 
calitatea, afirmativele devin negative, 
negativele devin afirmative. Cantitatea nu 
se schimbă. Universalele rămân 
universale, particularele rămân particulare.
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57. Cum se poate exprima în limbaj natural obversiunea SeP -o-> Sa~P?

A Dacă unele caise sunt albe, atunci
unele caise nu sunt non-albe.

B Dacă niciun copil nu este cuminte,
atunci toți copiii sunt non-cuminți.

C Dacă toți copiii sunt calmi, atunci
niciun copil nu este non-calm.

58. Cum se poate exprima în limbaj natural obversiunea SiP -o-> So~P?

A Dacă niciun copil nu este cuminte,
atunci toți copiii sunt non-cuminți.

B Dacă toți copiii sunt calmi, atunci
niciun copil nu este non-calm.

C Dacă unele caise sunt albe, atunci
unele caise nu sunt non-albe.

59. Care este obversa propoziției ”unii oameni nu sunt sensibili la nevoile celor din
jur” SoP?

A Unii oameni sunt sensibili la nevoile
celor din jur. SiP

B Unii oameni sunt non-sensibili la
nevoile celor din jur. Si~P

C Unii oameni nu sunt non-sensibili la
nevoile celor din jur. So~P

60. Care este obversa propoziției ”Niciun copil fericit de copilăria lui nu este trist la
aniversări” SeP?

A Unii copii fericiți de copilăria lor sunt
triști la aniversări. SiP

B Unii copii fericiți de copilăria lor sunt
non-tristi la aniversări. Si~P

C Toți copiii fericiți de copilăria lor sunt
non-triști la aniversări. Sa~P

61. Care este obversa propoziției ”toți oamenii speciali sunt interesanți”?

A Niciun om special nu este non-
interesant.

B Unii oameni non speciali sunt non-
interesanți.

C Toți oamenii speciali nu sunt
interesanți.
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62.

63.

64. În limbaj formal, care este conversa contrarei lui SaP?

A SaP-contrara-PaS-conversă-SiP B SaP-contrara-SeP-conversă-PeS

65. În limbaj formal, care este supraalterna obversei lui SiP?

A SiP - supraalternă - SaP - obversă -
Se~P

B SiP - obversă - So~P -supraalternă
Se~P

66. În limbaj formal, care este subcontrara conversei propoziției SiP?

A SiP - conversa - PiS - subcontrară PoS B SiP subcontrară SoP - conversă SaP

Șiruri de conversiuni, 
obversiuni și raporturi 
între propoziții

Pornind de la o propoziție dată, se pot afla 

șiruri de alte propozițiții, atât în limbaj 
formal, cât și natural.
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67. Care este subalterna obversei propozitiei Nicio vrăjitoare nu era nevinovata?

A Unele vrăjitoare erau vinovate. B Unele vrăjitoare nu erau nevinovate.

C Toate vrăjitoarele erau vinovate.

68. Care este contradictoria conversei obversei propoziției SaP?

A SaP - obversa - Se~P - conversa ~PeS
- contradictorie ~PiS

B SaP - contradictorie - SoP - conversă -
SiP - obversa So~P

69.

70.

Cine are dreptate?

Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:
X: Dacă unele explicații științifice nu sunt ușor de înțeles, atunci unele explicații 

științifice sunt greu (non-ușor) de înțeles.
Y: Dacă toți fluturii sunt insecte, atunci toate insectele sunt fluturi.

 
Ambii formulează inferențe, însă doar unul formulează o conversiune sau o obversiune. 

Care?
Pentru a afla, trebuie formalizate cele două inferențe.

X: SoP -o> Si~P
Y: SaP->PaS

După formalizare, se constată că doar X formulează o obversiune. Deci el are dreptate. Y 
greșește, încălcănd legea distribuirii termenilor.

Cine are dreptate?

Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:
X: Dacă unii artiști plastici nu sunt pictori, atunci unii pictori nu sunt artiști plastici.
Y: Dacă toți adulții sunt responsabili, atunci niciun adult nu este iresponsabil (non-

responsabil).
Ambii formulează inferențe, însă doar unul formulează o conversiune sau o obversiune. 

Care?
Pentru a afla, trebuie formalizate cele două inferențe.

X: SoP ->PoS
Y: SaP-o>Se~P

După formalizare, se constată că doar Y formulează o obversiune. Deci raționamentul lui 
Y este corect. X greșește, încălcând legea distribuirii termenilor.
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71.

72.

Ce spune Legea distribuirii termenilor?

A fi distribuit un termen se traduce prin a fi luat în considerare cu întreaga sa sferă (toate 
obiectele din univers desemnate de acel termen).

Subiectul este distribuit + în universale (”toți S”, ”niciun S”).
Subiectul nu este distribuit - în particulare (”unii S”).
Predicatul este distribuit + în negative (”nu este P”).
Predicatul nu este distribuit - în afirmative (”este P”).

Un termen distribuit se notează cu +, unul nedistribuit se notează cu -. Orice altă 
inferență, diferită de conversiune sau obversiune, este nevalidă pentru că încalcă legea 

distribuirii termenilor.

Ce spune Legea distribuirii termenilor?

Legea spune nu poți avea un termen distribuit în concluzie, dacă nu a fost distribuit și în 
premisă. Adică, nu poți concluziona despre toate obiectele din sfera lui, dacă în premisă 

te-ai referit doar la o parte dintre ele. 

Exemple de încălcări ale legii distribuirii termenilor.

+SaP- -> +PaS- (predicatul apare distribuit în concluzie deși nu a fost distribuit în 
premisă)

-SoP+ -> -PoS+ (subiectul apare distribuit în concluzie deși nu a fost distribuit în 
premisă)

Orice altă inferență, diferită de cele 4 conversiuni și cele 4 obversiuni.
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73.

74. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:
X: Dacă toate antibioticele sunt medicamente recomandate de medici, atunci
toate medicamentele recomandate de medici sunt antibiotice.
Y: Dacă unele activități nu sunt recomandate cardiacilor, atunci unele activități
sunt nerecomandate cardiacilor.
Formalizează și află cine greșește?

A X: SaP->PaS, Y: SoP-o>Si~P Greșește
Y.

B X: SaP->PaS, Y: SoP-o>Si~P Greșește
X.

75. De ce greșește X?

A Construiește un raționament corect. B Încalcă legea distribuirii termenilor.

76.

Doar conversiunile și 
obversiunile respectă 
legea distribuirii 
termenilor

Orice raționament cu o singură premisă și 
o singură concluzie, care încalcă legea 
distribuirii termenilor, este nevalid, greșit.
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77.

78. La ce capitol ai întâmpinat dificultăți?

A Tipurile propozițiilor categorice
(a,e,i,o)

B Obversiuni

C Legea distribuirii termenilor D Conversiuni

E
Pătratul lui Boethius (contrarietate,
contradictie, subalternare,
subcontrarietate)

79.

Îți mulțumesc pentru parcurgerea acestui material. 

Te aștept să le parcurgi și pe cele dedicate subiectelor IB și III. 
Până atunci, deschide testele de antrenament și alte teste quizizz dedicate testelor grilă de 

la Subiectul I.A.
Mult succes!
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80.

To a t e  t e s t e l e  d e  a n t r e n a m e n t  ș i  b a r e m e l e  l o r  |  S o c i o - u m a n e  B a c a l a u r e a t  |  L o g i că ,  a r g u m e n t a r e  ș i
c o m u n i c a r e  |  P s i h o l o g i e  |  S o c i o l o g i e  |  E c o n o m i e  |  F i l o s o f i e  |  V a r i a n t e  2 0 2 1  |  V a r i a n t e  2 0 2 0

20 IUN.
2020 3 COMENTARII

D u m i t r e l  T o m a

A � și a nu �! Aceasta este mirarea. Meniu
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Answer Key

1. 2. 3. 4.

5. a 6. b 7. b 8. d

9. 10. d 11. a 12. b

13. c 14. 15. 16. i

17. a 18. e 19. o 20. c

21. c 22. b 23. b 24. a

25. c 26. 27. c 28.

29. 30. b 31. c 32. c

33. c 34. 35. c 36. a

37. a 38. b 39. c 40. b

41. c 42. c 43. 44.

45. 46. 47. c 48. d

49. a 50. b 51. a 52.

53. d 54. 55. 56. b

57. b 58. c 59. b 60. c

61. a 62. 63. 64. b

65. b 66. a 67. a 68. a

69. 70. 71. 72.

73. 74. b 75. b 76.

77. 78. a 79. 80.


