
SOLUŢII ŞI INDICAŢII DE REZOLVARE 

 

 

Notă: în cele ce urmează vom oferi soluţii succinte sau detaliate, după caz, la exerciţiile 

şi problemele pe care le-am considerat relevante pentru cei interesaţi.  

 

Capitolul I. Societate şi comunicare (ex. de la pag. 31 – 35) 

 

II. există două coduri diferite (comunicarea presupune un cod comun). 

 

VI. 1. E=bătrânelul, R=bătrânica, mesajul=întrebarea în legătură cu pensia, feed-back-ul= 

răspunsul dat de către bătrânică; comunicare interpersonală (directă) şi verbală (orală).  

2.  E=Alex, R=Mihai, mesajul=informaţia furnizată de către Alex în legătură cu BAC-ul, 

feed-back-ul= răspunsul de felicitare dat de Mihai; comunicare interpersonală (indirectă) 

şi verbală (orală). 

4. E=mama lui Vasilică, R=Vasilică, mesajul (non-verbal)= chemarea în casă a copilului 

de către mamă, feed-back-ul= răspunsul dat de Vasilică; comunicare interpersonală 

(directă) şi non-verbală (prin gestul/semnul respectiv). 

 

VII. 1. verbală – orală; 2. verbală – scrisă; 3. non-verbală; 4. verbală – orală + non-

verbală; 5. non-verbală; 6. verbală – orală + paraverbală/paralimbaj; 7. non-verbală; 8. 

verbală – orală + paraverbală/paralimbaj. 

 

VIII. 1. non-verbal; 2. non-verbal; 3. non-verbal; 4. verbal şi paraverbal/paralimbaj; 5. 

paraverbal; 6. non-verbal; 7. verbal şi paraverbal; 8. verbal şi paraverbal; 9. verbal şi 

paraverbal; 10. non-verbal; 11. verbal şi non-verbal. 

 

IX. 1. cultural; 2. fizic, social şi psihologic; 3. social şi psihologic, temporal; 4. fizic, 

social şi psihologic. 

 

XI. 1. barieră de sistem (barieră de acceptare); 2. barieră de sistem (barieră de înţelegere); 

3. barieră de sistem (la nivelul receptării); 4. barieră de sistem (barieră de acceptare -

diferenţă de statut); 5. bariere de sistem (barieră de înţelegere şi de acceptare); 6. barieră 

de sistem (de acţiune); 7. barieră de proces (judecarea celuilalt); 8. barieră de proces 

(oferirea de soluţii – imperativele); 9. barieră de proces (oferirea de soluţii – 

ameninţarea); 10. barieră de proces (oferirea de soluţii – moralizarea); 11. barieră de 

proces (lipsa de interes pentru nevoile şi preocupările celuilalt – argumentul logic); 12. 

barieră de proces (lipsa de interes pentru nevoile şi preocupările celuilalt – asigurarea că 

totul va fi bine); 13. barieră de proces (blocaje emoţionale); 14. barieră de proces 

(diferenţe de percepţie); 15. barieră de sistem (la nivelul receptării); 16. barieră de sistem 

(în trimiterea mesajului); 17. barieră de sistem (la nivelul receptării - supraîncărcarea); 

18. barieră de sistem (în trimiterea mesajului – surplus verbal); 19. barieră de sistem (în 

trimiterea mesajului – omisiunea); 20. barieră de sistem (la nivelul receptării - 

distorsiunea); 21. barieră de proces (stereotipurile – „prejudecata autoservită”); 22. 

barieră de proces (stereotipurile – tendinţa de a ignora situaţia); 23. barieră de proces 

(diferenţe de percepţie); 24. barieră de proces (stereotip); 25. barieră de proces 

(stereotip); 26. barieră de proces (stereotip); 27. barieră de proces (prejudecată); 28. 

barieră de proces (prejudecată – discriminare); 29. barieră de proces (diferenţa între 

intenţiile manifeste/arătate şi cele ascunse) şi de sistem (în trimiterea mesajului); 30. 

barieră de proces (diferenţe de percepţie) şi de sistem (barieră de acceptare); 31. barieră 

de proces (stereotipurile – „prejudecata autoservită”); 32. barieră de proces (ratarea 

înţelesului).  



Capitolul II. Societate, comunicare şi argumentare  
 

1. Argumentarea şi structura argumentării (ex. de la pag. 51 – 54) 

 

I. 2. prin urmare = indicator logic de concluzie; pentru că = indicator logic de premisă. 

       Premisele: Ciprian a avut medii foarte bune în liceu; a obţinut o medie mare la BAC. 

       Concluzia: va intra la facultate pe locurile bugetate (fără taxă). 

       Forma standard: 

 P1 Ciprian a avut medii foarte bune în liceu 

 P2 (Ciprian) a obţinut o medie mare la BAC 

 C (Ciprian) va intra la facultate pe locurile bugetate (fără taxă) 

 

6. aşadar = indicator logic de concluzie. 

Forma standard: 

 P1 Rochia nu este la modă 

 P2  (Rochia) este prea scumpă 

 P3 Nu-mi place culoarea (rochiei) 

 C Nu o voi cumpăra 

 

8. mai mult decât atât= indicator logic de premisă; pe cale de consecinţă= indicator 

logic de concluzie. 

Forma standard: 

 P1 Cartea are foarte multe pagini 

 P2 (Cartea) are şi un subiect plictisitor 

 C O voi citi poate altădată 

 

10. pentru simplul motiv că = indicator logic de premisă. 

Forma standard: 

 P1 Acolo (în natură) mă relaxez 

 P2 (În natură) mă bucur de peisaj 

 C Îmi place foarte mult să petrec timp în natură 

 

II. Analiza logică a argumentului profesorului: 

 

/La primul subiect din 3 puncte (3p) ai obţinut doar 1p 
1
/ întrucât /ai tratat superficial 

subiectul 
2
/. Dat fiind că  /la subiectul 2 ai scris tot ce se cerea 

3
/, /ţi-am dat 3p, adică 

punctaj maxim 
4
/. /La ultimul subiect ai făcut două greşeli 

5
/; prin urmare, /ţi-am punctat 

răspunsul la acest subiect cu 2p din 3 
6
/. Având în vedere că /a fost 1p din oficiu 

7
/, 

rezultă că /nota ta este 7 
8
/. 

Obs.: concluzia finală este propoziţia 8. 

Structura logică a argumentului (diagrama corespunzătoare structurii argumentative): 
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III. Analiza textului mixt:  

 

/8 iulie 2014 – o zi neagră pentru întreaga Brazilie ! Echipa naţională a acesteia a fost 

pur şi simplu zdrobită de Germania cu un neverosimil 7 – 1 în prima semifinală a 

Cupei Mondiale, care s-a desfăşurat tocmai în Brazilia 
1
/. De ce acest scor ? Ce s-a 

întâmplat cu echipa Braziliei ? Iată câteva raţiuni posibile: în primul rând, /miza 

meciului a fost una uriaşă 
2
/, întrucât /câştigătoarea mergea în marea finală de la Rio 

3
/, 

/acest lucru ducând la supramotivarea jucătorilor 
4
/, deoarece /ei ştiau că în acel meci 

trebuie să joace „perfect”, fără să greşească deloc 
5
/; în al doilea rând, /mass-media a 

creat o presiune foarte mare asupra jucătorilor în zilele premergătoare meciului 
6
/;       

în al treilea rând, /aşteptările populaţiei erau şi ele foarte mari 
7
/, pentru că /sumele 

cheltuite de statul brazilian pentru organizarea acestui Campionat mondial au fost 

însemnate 
8
/; în al patrulea rând, /unii consideră că strategia de joc folosită de 

antrenorul Braziliei nu a fost deloc potrivită pentru confruntarea tocmai cu Germania 
9
/; 

mai putem aminti şi faptul că /din echipa Braziliei au lipsit doi oameni de bază, şi anume 

Neimar şi Thiago Silva 
10

/, /fiind accidentaţi 
11

/; nu în ultimul rând, /meciul s-a 

desfăşurat la brazilieni acasă 
12

/, /ceea ce a însemnat şi o presiune fantastică din partea 

tribunelor 
13

/; în cele din urmă, /a fost, cu siguranţă, şi frica jucătorilor brazilieni de a 

nu-şi face de ruşine propria ţară 
14

/, /aceasta având deja cinci titluri mondiale 

câştigate
15

/. Acestea credem că sunt cele mai importante motive pentru ceea ce s-a 

întâmplat în meciul de la Belo Horizonte. 

 

Obs.: concluzia finală este nr. 1. 

 

Structura logică a argumentului (diagrama corespunzătoare structurii argumentative): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 2. De exemplu (argument cu o premisă): Cei care chibzuiesc bine deciziile pe care le 

iau, reuşesc întotdeauna; prin urmare, este bine să judeci de două ori înainte de a lua o 

decizie. 

 

6. De exemplu (argument cu două premise): Cei perseverenţi ajung departe, iar cei care 

se scoală de dimineaţă sunt perseverenţi; deci, cine se scoală de dimineaţă, departe 

ajunge.  
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Analiza logică a argumentelor 

 

2. Termenii (ex. de la pag. 61 – 63) 

 

I. 1. a) termenul cu cea mai mare extensiune: E (fiinţă vie); cu cea mai mare intensiune: A 

(porumbel); 

b) fiinţă vie, animal, vertebrat, pasăre, porumbel sau E, B, D, C, A 

c) porumbel, pasăre, vertebrat, animal, fiinţă vie sau A, C, D, B, E 

d) ordinea descrescătoare a intensiunii: porumbel, pasăre, vertebrat, animal, fiinţă vie sau 

A, C, D, B, E 

Obs.: ordinea descrescătoare a intensiunii = ordinea crescătoare a extensiunii (între 

intensiune şi extensiune există un raport de inversă proporţionalitate, exprimat prin legea 

variaţiei inverse).  

e) ordinea descrescătoare a extensiunii: fiinţă vie, animal, vertebrat, pasăre, porumbel 

sau E, B, D, C, A 

Obs.: ordinea descrescătoare a extensiunii = ordinea crescătoare a intensiunii. 

f) – dacă termenului „animal” îi adăugăm proprietatea „de pradă”, creşte intensiunea, 

respectiv scade extensiunea termenului. 

- dacă termenului „porumbel alb” îi eliminăm proprietatea „alb”, scade intensiunea, 

respectiv creşte extensiunea termenului. 

Obs.: în ambele cazuri, putem argumenta prin referire la legea variaţiei inverse a 

intensiunii în relaţie cu extensiunea / a conţinutului în relaţie cu sfera.  

 

g) diagrama Euler comună 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Clasificarea termenilor (tipul) 

 seriozitate - d.p.d.v. extensional (după extensiune): nevid, general, 

distributiv/diviziv, vag; d.p.d.v. intensional (după intensiune): abstract, absolut, 

pozitiv, simplu. 

 Făt-Frumos (din lacrimă) - d.p.d.v. extensional: vid (factual vid), singular, 

distributiv/diviziv, precis; d.p.d.v. intensional: concret, absolut, pozitiv, compus. 

 echipă - d.p.d.v. extensional: nevid, general, colectiv, vag; d.p.d.v. intensional: 

concret, absolut, pozitiv, simplu. 

 

3. 1) identitate; 2) ordonare: pisică=gen/termen supraordonat, pisică de 

mare=specie/termen subordonat; 3) ordonare: pizza=specie, mâncare=gen; 4) ordonare; 

5) ordonare (cuvântare=genul); 6) contrarietate (pot fi şi copaci doar parţial uscaţi); 7) 

ordonare (medicament=genul); 8) ordonare (ardelean=genul); 9) contrarietate (pot fi şi 

emisiuni on-line/pe internet); 10) contrarietate; 11) ordonare (televiziune=genul); 12) 

ordonare (casă=genul); 13) contradicţie; 14) contrarietate (există, de pildă, şi ceas solar 

etc.); 15) încrucişare; 16) încrucişare; 17) încrucişare; 18) ordonare (dulciuri=genul); 19) 

contrarietate (dacă luăm ca gen termenul „dulciuri”); 20) ordonare (dascăl=genul; 

„dascăli” este un termen generic pentru toate cadrele didactice); 21) identitate (dacă ne 
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raportăm strict la vârsta biologică); 22) încrucişare; 23) contrarietate (poţi fi doar parţial 

sătul); 24) contrarietate; 25) încrucişare; 26) încrucişare. 

 

II. 1. a) - exemple de termeni: A= carte de colorat, B = carte , C = lecturi pentru cei 

vârstnici. 

             - diagrama Euler: 

 

 

 

 

 

 

b) - exemple de termeni: A= pisică, B = felină, C = mamifer, D= animal acvatic.  

    - diagrama Euler: 

 

 

 

 

 

 

 

    - 1) F, 2) A, 3) A, 4) F.  

 

c) diagrama Euler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a) exemple de termeni: A= burlac, B = celibatar , C = inginer, D= inginer agronom. 

    b) exemple de termeni: A= cal sălbatic, B = cal , C = mamifer, D= animal carnivor,   

E = reptilă. 

 

5. – notaţia folosită: R=cei care vând roşii; C=cei care vând castraveţi; M=vânzătorii de 

morcovi; F= cei care vând fructe; L= cei care vând legume. 

- diagrama Euler: 
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- Nu există nicio persoană care să vândă, în acelaşi timp, atât roşii cât şi morcovi, întrucât 

între termenii R şi M există un raport de opoziţie (contrarietate, dacă avem în vedere 

universul de discurs legume).  

 

III. 1. termenul „tânăr” este un termen vag, chiar şi numai din punct de vedere al vârstei, 

el având un nucleu (de pildă, o persoană de 25 de ani) şi o margine (limita celor tineri, cel 

puţin din perspectiva unora dintre cărţile de psihologie, ar fi 30 de ani, după alţii chiar 35 

de ani); în al doilea rând, o persoană de 36 de ani, deşi la limită se poate încadra în clasa 

tinerilor, poate fi „bătrână” în gândire/mentalitate. Prin urmare, problema se poate 

rezolva, clarificând mai întâi din ce punct de vedere se discută (vârsta sau mentalitatea), 

iar apoi este nevoie ca şi cel de-al doilea tânăr să accepte faptul că există cazuri „de 

margine”, unde lucrurile sunt neclare şi discutabile. 

  

2. termenii „zăpadă” şi „omăt”, fiind sinonimi, sunt în raport de identitate, având exact 

acelaşi înţeles.  

 

 

3. Definirea şi clasificarea 

 

3.1. Definirea (ex. de la pag. 69 – 71) 

 

I. 1. Trenul este un mijloc de transport 

- structura definiţiei: „trenul” = definitul; „mijloc de transport” = definitorul; „este” = 

relaţia de definire. 

- def. incorectă, încalcă regula adecvării, prea largă. 

 

2. Câinele este „cel mai bun prieten al omului” – def. incorectă, încalcă regula clarităţii 

şi preciziei, este neclară (metaforică). 

 

3. Limba română este disciplina ce studiază părţile de vorbire - def. incorectă, încalcă 

regula adecvării, prea îngustă (limba română studiază mai mult !). 

 

4. Şoseaua este un loc pe unde merg maşinile - def. incorectă, încalcă regula adecvării, 

prea largă (maşinile nu merg doar pe şosele !).  

 

5. Invidia este un sentiment egoist de părere de rău, de necaz, de ciudă, provocat de 

succesele sau de situaţia bună a altuia - def. corectă, reală, prin gen proxim şi diferenţă 

specifică. 

 

6. Merii sunt pomi fructiferi - def. incorectă, încalcă regula adecvării, prea largă (nu doar 

merii sunt pomi fructiferi!). 

 

7. Gheţarul este o masă de gheaţă formată în regiunile alpine şi în cele polare şi care, de 

obicei, se deplasează lent sub influenţa gravitaţiei - def. corectă, reală, genetică propriu-

zisă. 

 

8. „Inactivitate” înseamnă lipsă de activitate - def. corectă (excepţie de la regula 

afirmării/definirii afirmative: termenul „inactivitate” este un termen negativ şi, prin 

urmare, poate fi definit în mod negativ), nominală-stipulativă, prin sinonimie. 

 



9. Sarea este o substanţă cristalină, sfărâmicioasă, solubilă în apă şi cu gust specific, 

care constituie un condiment de bază în alimentaţie şi este folosită în industria 

conservelor, în tăbăcărie, în industria chimică etc. - def. corectă, reală, operaţională. 

 

10. Elevul este persoana care învaţă - def. incorectă, încalcă regula adecvării, şi prea 

largă şi prea îngustă / eroarea încrucişării (există şi elevi care nu învaţă, după cum există 

şi persoane care învaţă şi nu sunt elevi). 

 

11. Fumătorul este persoana care fumează - def. incorectă, încalcă regula non/ne-

circularităţii, circulară. 

 

12. Acesta este un dicţionar de limba engleză - def. corectă, reală, ostensivă. 

 

13. Liceanul este elevul care se află la liceu - def. incorectă, încalcă regula non/ne-

circularităţii, circulară. 

 

14. Pronumele este o parte de vorbire - def. incorectă, încalcă regula adecvării, prea largă 

(mai există şi alte părţi de vorbire în afară de pronume). 

 

15. Lacul de acumulare este un lac (artificial) situat în amonte de o hidrocentrală, care 

constituie rezerva de apă necesară producerii energiei - def. corectă, reală, prin gen 

proxim şi diferenţă specifică. 

 

16. Elevul promovat este un elev care nu este nici corigent şi nici repetent - def. 

incorectă, încalcă regula definirii afirmative/afirmării (negativă) şi regula adecvării (prea 

largă: mai există şi elevi amânaţi medical). 

 

17. Limbile moderne sunt engleza, franceza, germana etc. - def. corectă, reală, 

enumerativă parţială. 

 

18. Tabloul este o operă de artă - def. incorectă, încalcă regula adecvării, prea largă (mai 

există şi alte opere de artă în afară de tablouri, de pildă sculpturile). 

 

19. Telefonul mobil este un mijloc de comunicare - def. incorectă, încalcă regula 

adecvării, prea largă (mai există şi alte mijloace de comunicare în afară de telefonul 

mobil, de exemplu: telefonul fix, internetul etc). 

 

20. Geamantanul este ceva în care îţi încap toate lucrurile - def. incorectă, încalcă regula 

clarităţii şi preciziei, este imprecisă (termenul „ceva” este vag, la fel şi expresia/sintagma 

„toate lucrurile”). 

 

21. Marea este un loc pe unde merg vapoarele - def. incorectă, încalcă regula adecvării, 

prea largă (mai există şi alte locuri pe unde merg vapoarele în afară de mare, de pildă 

oceanele). 

 

22. Poeziile sunt lucruri greu de înţeles - def. incorectă, încalcă regula clarităţii şi 

preciziei, este imprecisă (expresia/sintagma „lucruri greu de înţeles”, care este de fapt 

definitorul, este una vagă). 

 

23. Tabla este un mijloc didactic - def. incorectă, încalcă regula adecvării, prea largă (mai 

există şi alte mijloace didactice în afară de tablă, de exemplu manualul, calculatorul ş.a.). 

 



24. Fabrica este un loc unde muncesc mulţi oameni - def. incorectă, încalcă regula 

adecvării, şi prea largă şi prea îngustă / eroarea încrucişării (doar în unele fabrici muncesc 

mulţi oameni, după cum există şi locuri unde muncesc mulţi oameni, altele decât 

fabricile). 

 

25. Afaceristul este un om care face afaceri - def. incorectă, încalcă regula non/ne-

circularităţii, circulară; regula adecvării, prea îngustă (poate face şi alte lucruri, pe lângă 

afaceri). 

 

26. Locul de cazare este ceva de genul hotelului, pensiunii, motelului etc. - def. corectă, 

reală, enumerativă parţială. 

 

27. Primarul este persoana care trebuie să rezolve problemele oamenilor - def. incorectă, 

încalcă regula adecvării-prea largă (nu doar primarii trebuie să rezolve problemele 

oamenilor) şi regula clarităţii şi preciziei, este imprecisă (termenul „probleme” este vag). 

 

28. Albina este o insectă cu aripi - def. incorectă, încalcă regula adecvării, este prea largă. 

 

29. Libertinajul este o libertate prost înţeleasă - def. incorectă, încalcă regula clarităţii şi 

preciziei, este imprecisă (expresia/sintagma „libertate prost înţeleasă”, care este de fapt 

definitorul, este una vagă). 

 

30. Concentrarea este acţiunea de a te concentra - def. incorectă, încalcă regula non/ne-

circularităţii, circulară. 

 

31. Mamiferul este un animal ca pisica, câinele, delfinul sau liliacul - def. corectă, reală, 

enumerativă parţială. 

 

II. 1. pentru termenul „avion” o definiţie: 

 incorectă, care să fie prea largă - de ex.: Avionul este un mijloc de transport. 

 incorectă, neclară şi/sau imprecisă – de ex.: Avionul este „pasărea metalică”. 

 incorectă, care să fie, în acelaşi timp, prea largă şi negativă – de ex.: Avionul este un 

mijloc de transport care nu este terestru. 

 corectă, reală şi prin gen proxim şi diferenţă specifică – de ex.: Avionul este un vehicul  
aerian mai greu decât aerul, care se menţine în aer datorită unor aripi şi se deplasează 

cu ajutorul elicei şi al motoarelor sau al reactoarelor (conform DEX, ediţia 1998). 

 corectă, ostensivă – de ex.: Acesta este un avion. sau Iată un avion ! (însoţită de un gest 
de indicare). 

 

2. Definiţiile conţinute în dialog: 

 

- definiţii date de Y: 

 „tupeul înseamnă curaj” – def. incorectă, prea îngustă.  

 „curajul este îndrăzneală” – def. corectă, prin sinonimie 

 

- definiţia menţionată de X: 

 „a avea tupeu înseamnă a fi nesimţit” – def. incorectă, prea largă 

 

- definiţii date de Z: 

 „tupeul înseamnă obrăznicie, impertinenţă” – def. incorectă, prea largă 



 „tupeul este un curaj, o îndrăzneală sau o cutezanţă, dar care întrece limita 

cuvenită” – def. corectă, prin gen proxim şi diferenţă specifică 

Concluzia/Decizia: Z are dreptate întrucât din cele două definiţii ale „tupeului” date de 

el, una este corectă.  

III. Divergenţa dintre bunic şi nepot provine din înţelegerea diferită a termenului „bun”; 

ca atare, fiecare îl defineşte altfel: 

- definiţia lui Ionuţ: „Bun e ce îmi place”; 

- definiţia bunicului: „Bun e (ce îţi place şi) ce este şi sănătos”.  

Ionuţ identifică ceea ce este bun cu ceea ce îţi provoacă plăcerea gustului, iar bunicul 

pune semnul de egalitate între bun şi un aliment sănătos, a cărui consum, bineînţeles, te 

va ajuta să-ţi păstrezi sănătatea sau să ţi-o îmbunătăţeşti.  

     

3.2. Clasificarea (ex. de la pag. 75 – 76) 

 

I. 1. – structura: 

 elementele/universul/domeniul clasificării: personalul medical dintr-un spital 

 criteriul: nivelul de pregătire profesională (şcoala absolvită) 

 clasele: medici şi asistente 

- corectă, naturală, dihotomică, nominală 

 

2. incorectă, încalcă regula completitudinii, este incompletă (lipsesc 

educatoarele/educatorii) şi regula excluderii claselor/raportului de opoziţie între clase 

(eroarea „saltului în clasificare”: termenii „profesori” şi „învăţătoare” sunt specii ale 

genului „personal didactic”). 

 

3. incorectă, se încalcă regula excluderii claselor (eroarea încrucişării claselor: termenul 

„agricultori” este în raport de încrucişare cu termenii „femei” şi „bărbaţi”) şi cea a 

criteriului unic (se folosesc simultan, pe aceeaşi treaptă/acelaşi nivel, două criterii: genul 

şi ocupaţia).  

 

4. corectă, naturală, politomică, ordinală 

 

II. rearanjarea tuturor cărţilor (pentru a fi o clasificare completă) pe rafturi utilizând, de 

exemplu, un criteriu principal (domeniul din care face parte) şi un criteriu secundar (pe 

treapta a II-a/nivelul II): ordinea alfabetică a autorilor.  

 

4. Propoziţii (categorice şi compuse) 

 

4.1. Propoziţii categorice (ex. de la pag. 88 – 89) 

 

I. 1. - formă standard: Toţi oamenii sunt frumoşi în felul lor. 

 - S= oameni, P = (fiinţe) frumoase în felul lor. 

 - tipul: universal afirmativă, simbolul: A, formula: SaP. 

 - distribuirea termenilor: S distribuit (+) şi P nedistribuit () sau S
+
aP


. 

 - celelalte trei propoziţii corespondente din “pătratul logic”:  

 contrara lui SaP: Nici un om nu este frumos în felul său (SeP) 

 subalterna lui SaP: Unii oameni sunt frumoşi în felul lor (SiP) 

 contradictoria lui SaP: Unii oameni nu sunt frumoşi în felul lor (SoP) 

 a) (SaP=1)  (SeP=0); (SaP=1)  (SiP=1); (SaP=1)  (SoP=0). 

 b) (SaP=0)  (SeP=?); (SaP=0)  (SiP=?); (SaP=0)  (SoP=1). 
 



2. formă standard: Niciun om  nu este fiinţă care poate învăţa o limbă modernă în 2-3 zile 

(SeP); S
+
eP

+
. 

3. formă standard: Unele lucruri noi nu sunt lucruri scumpe (SoP); S

o P

+
. 

4. formă standard: Unii oameni sunt fiinţe care ştiu ce-i poate face fericiţi (SiP); S

i P


. 

5. formă standard: Toate păsările sunt vertebrate (SaP). 

6. formă standard: Toate eşecurile sunt lucruri care pot fi o “lecţie de viaţă” (SaP). 

7. SiP 

8. formă standard: Unele cărţi pe care le-am citit în vara aceasta nu au fost cărţi 

interesante (SoP). 

9. SeP 

10. formă standard: Toţi copiii sunt fiinţe care trebuie să se joace (SaP). 

11. formă standard: Niciun om neserios nu este fiinţă care reuşeşte în viaţă (SeP). 

12. formă standard: Unii oameni care vorbesc mult sunt persoane care fac puţin (SiP). 

13. formă standard: Niciun om incompetent nu este persoană care are simţul răspunderii 

(SeP). 

14. formă standard: Niciun minor nu este persoană care poate vota (SeP). 

15. formă standard: Unele ceasuri nu sunt ceasuri care indică ora exactă (SoP). 

16. formă standard: Unii câini sunt agresivi (SiP). 

17. formă standard: Toţi cei care au dezamăgiri mari în viaţă sunt foarte pretenţioşi 

(PaS). 

18. formă standard: Unii oameni sunt fiinţe cu suflet bun (SiP). 

19. formă standard: Niciun părinte care se amestecă în treburile copiilor după căsătoria 

acestora nu este un părinte înţelept (PeS). 

20. Propoziţia dată este exceptivă şi se transformă mai întâi într-o propoziţie exclusivă: 

Numai perfecţioniştii nu ajung să fie împliniţi în viaţă; formă standard: Niciun om care 

ajunge să fie împlinit în viaţă nu este perfecţionist (PeS).  

 

II. 3. – simbolizarea propoziţiei “toţi cei invidioşi sunt răutăcioşi”: SaP (unde S= 

invidioşi, P = răutăcioşi); 

- stabilirea formulelor corespunzătoare afirmaţiilor celor doi băieţi: 

 Răzvan: (SaP=1)  (SeP=0); Georgel: (SaP=1)  (SeP=1) 
- stabilirea contradictoriei subcontrarei contradictoriei propoziţiei de mai sus: SeP  

Obs.: stabilirea propoziţiei finale se face parcurgând şirul de la sfârşit la început, pe baza 

„pătratului logic”. 

- stabilirea valorii de adevăr a propoziţiei SeP: (SaP=1)  (SeP=0), conform raporturilor 

şi regulilor din „pătratul logic” 

- decizia: numai Răzvan are dreptate. 

 

4. Simbolizarea afirmaţiilor celor trei fete: 

 Ioana 

- simbolizarea propoziţiei “Unii oameni sunt perfecţi”: SiP (unde S= oameni, P = 

perfecţi); 

- stabilirea contradictoriei contrarei contradictoriei lui SiP: SoP 

- stabilirea formulei corespunzătoare afirmaţiei: (SiP=0)  (SoP=0) 

- stabilirea valorii de adevăr a propoziţiei SoP: (SiP=0)  (SoP=1), pe baza raporturilor 

şi regulilor din „pătratul logic” 

- decizia: Ioana nu raţionează corect 

 

 Maria 
- simbolizarea propoziţiei “Niciun elev obraznic nu este apreciat”: SeP (unde S= elev 

obraznic, P = elev apreciat); 



- stabilirea contradictoriei subalternei lui SeP: SaP 

- stabilirea formulei corespunzătoare afirmaţiei: (SeP=1)  (SaP=0) 

- stabilirea valorii de adevăr a propoziţiei SaP: (SeP=1)  (SaP=0), pe baza raporturilor 
şi regulilor din „pătratul logic” 

- decizia: Maria raţionează corect 

 

 Ana 

- simbolizarea propoziţiei “Unii oameni nu sunt muritori”: SoP (unde S= oameni, P = 

muritori); 

- stabilirea contradictoriei subalternei contradictoriei lui SoP: SeP 

- stabilirea formulei corespunzătoare afirmaţiei: (SoP=0)  (SeP=1) 

- stabilirea valorii de adevăr a propoziţiei SeP: (SoP=0)  (SeP=0), pe baza raporturilor 

şi regulilor din „pătratul logic” 

- decizia: Ana nu raţionează corect 

 

Concluzia: numai Maria raţionează corect deoarece este singura care a stabilit în mod 

valid valoarea de adevăr a propoziţiei finale.  

 

4.2. Propoziţii compuse (ex. de la pag. 102 – 105) 

 

I. 1. structura logică a enunţului: 

 în limbaj natural: 

- propoziţiile simple: ai permis de conducere, ştii să conduci foarte bine, rişti să 

produci accidente de circulaţie. 

- conectori logici (constante logice): dacă, dar, nu  

 în limbaj formal:  

- variabile propoziţionale: p = ai permis de conducere, q = ştii să conduci foarte 

bine, r = rişti să produci accidente de circulaţie.  

- operatori logici (propoziţionali): , &, ~ . Formula: (p & ~ q)  r.  

 

2. formula 1)  

 

Decizia: formulă contingentă. 

 

 

formula 2) 

 

Decizia: formulă inconsistentă. 

 

 

formula 3) 

 

Decizia: lege logică (formulă validă). 

 

 

formula 8) 

 

 

Decizia: formulă contingentă. 

 

 

p  ~ p 

1 0 0 

0 1 1 

p  ~ p 

1 0 0 

0 0 1 

p  p 

1 1 1 

0 1 0 

(~  p ≡1 ~ q) 3 (q v2 p) 

 0 1 0 1 1 1 1 

 0 0 1 1 0 1 1 

 1 0 0 1 1 1 0 

 1 1 1 0 0 0 0 



formula 18):   {[(p→1q) &3 (r→2q)] &5 (r v4 p)} →6 q 

 

 

 

 

 

Decizia: lege logică (formulă validă). 

 

 

 

 

 

formula 33): {[(q &1 q) ≡ 2 q] &5 [(p v3 p) ≡4 p]} →9 {~ 8 [~p ≡7 (~p v6 ~p)]} 

 
{[(q &1 q) ≡2 q] &5 [(p v3 p) ≡4 p]} →9 {~8 [~p ≡7 (~p v6 ~p)]} 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

  0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

  1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

  0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

 

Decizia: formulă inconsistentă. 

 

formula 36): {[p→2(q &1 r)] ≡5 [~r v4 (s →3~q)]} v7 (~p v6 p) 

 

{[p →2 (q &1 r)] ≡5 [~r v4 (s →3 ~q)]} v7 (~p v6 p) 

  1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

  1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

  1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

  1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

  1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

  1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

  1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

  1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

  0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

  0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

  0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

  0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

  0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

  0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

  0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

  0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

 

Decizia: lege logică (formulă validă). 

 

3. a) Notaţia: p= stai toată ziua pe internet, q= şti unde să cauţi, r = pierzi vremea. 

        Formula:(p&~q) r 

    b) p= şti ce să faci, q= stai pe loc, r = eşti sigur pe tine.  (~pq) v (~r  q ) 

    c) p= sunt răcit, q= cred că am febră. (p&~q) v (q & ~p) 

    d) p= voi lua notă mare la examen, q= învăţ, r = pot copia. (q v r)  p 
    e) p= meciul va avea loc pe stadionul S1, q= este vreme bună, r = meciul va avea loc 

pe stadionul S2, s= plouă.  (qp) w (sr) 

p q r →1 →2 &3 v4 &5 →6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 

1 0 0 0 1 0 1 0 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 1 1 1 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 0 1 

0 0 0 1 1 1 0 0 1 



    f) p= te poţi abţine, q= vei fi ascultat. (~p q) & (q  ~p)  

 

4. {[p ≡2 (q ≡1 r)] →5 [~q →4 (~p ≡3 ~r)]} 12 {[p &7 (q v6 r)] ≡11 [(r &8 p) v10 (q &9 p)]} 

 

Obs.: se va construi un tabel de adevăr asemănător celor de la I. 2.  

Decizia: lege logică (formulă validă). 

 

II. 2. Notăm propoziţiile simple din replica Octaviei: p= mă iubeşti (Marius iubeşte pe 

Octavia), q= vin cu tine la munte (Octavia merge cu Marius la munte). 

Formulele celor două replici - Octavia: ~p  ~q     Marius: p  q 

 

Obs.: se vor construi cele două tabele de adevăr corespunzătoare formulelor. 

 

Decizia: Marius nu are dreptate întrucât între cele două replici nu există relaţie logică de 

echivalenţă, dar nici de implicaţie (din replica Octaviei nu poate fi dedusă logic corect 

cea a lui Marius).  

 

4. Notăm propoziţiile simple din cele două mărturii: 

p= A a ucis victima, q= B a fost complice, r = C a fost implicat. 

Formulele celor două mărturii - Anca: p  (q & ~r)      Octavia: ~q & (~p  r)   

 

Tabel corespunzător celor două mărturii:  

 

                                                 Mărturie – Anca                   Mărturie – Octavia 

p q r p  (q & ~r) ~q & (~p  r)   

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 

 

Doar pe linia 7 a tabelului de adevăr, cele două declaraţii sunt simultan adevărate, iar în 

acest caz p=0, q=0, r =1. Prin urmare, A nu a ucis victima, B nu a fost complice, iar C a 

fost implicat.  

 

5. Raţionamente (ex. de la pag. 108 – 109) 

 

I. 1. inductiv tare; 2. deductiv mediat 3. deductiv imediat 4. inductiv tare. 

 

II. a) de pildă, putem folosi un argument inductiv (tare), enumerând cât mai mulţi colegi 

pe care părinţii îi lasă să vină; b) deductiv, mediat (de exemplu: Cei care se comportă 

nepoliticos cu vecinii de scară trebuie pedepsiţi, iar acest copil s-a comportat nepoliticos 

cu un vecin de scară; aşadar, acest copil ar trebui pedepsit).    

 



TIPURI DE ARGUMENTARE 

A. Argumentarea DEDUCTIVĂ. 

 

6. Argumente (inferenţe) imediate cu propoziţii categorice (ex. de la pag. 117 – 120) 

 

I. a) argumentele imediate din dialog: 

 SaP c  PaS – nevalidă (se încalcă LDT) 

 SaP c  PiS – validă  

 “Unii B nu sunt A pentru că unii A nu sunt B” (“Unele cărţi nu sunt manuale 

deoarece unele manuale nu sunt cărţi”) – formula: AoB c  BoA– nevalidă (se 

încalcă LDT) 

    c) “cei isteţi sunt persoane care se descurcă în orice situaţie” o  “niciun om isteţ nu 

este persoană care să nu se descurce în orice situaţie” – formula: SaP o  Se P - validă   

 

II. a) 1. SaP c  PiS (conversa: Unii oameni simpatici sunt veseli) 

  3. SeP c
PeS (conversa: Niciun om bolnav nu este copil care se joacă) 

 4. SiP c
 PiS (conversa: Unele fapte interzise sunt lucruri) 

     b) 1. SaP o  Se P (obversa: Niciun om vesel nu este antipatic)  

 2. SoP o  Si P (obversa: Unele gesturi sunt urâte)  

 3. SeP o  Sa P (obversa: Toţi copiii care se joacă sunt sănătoşi)  

 4. SiP o  So P (obversa: Unele lucruri nu sunt neinterzise) 

      c) 4. SiP c
 PiS c  SiP (dubla conversă: Unele lucruri sunt interzise) 

      d) 2. SoP o
 Si P o

 SoP (dubla obversă: Unele gesturi nu sunt frumoase) 

      e) 1. SaP c
 PiS o

 Po S sau Po~S (obversa conversei: Unii oameni simpatici 

nu sunt trişti) 

3. SeP c
PeS o

 Pa S sau Pa~S (obversa conversei: Toţi oamenii bolnavi 

sunt copii care nu se joacă) SAU SeP c
PoS o

 Pi S sau Pi~S (obversa 

conversei: Unii oameni bolnavi sunt copii care nu se joacă). 

Obs.: în cazul propoziţiei SeP putem avea două tipuri de obversă a conversei 

întrucât propoziţiile universal negative se pot converti valid şi prin accident. 

4. SiP c
 PiS o

 Po S sau Po~S (obversa conversei: Unele fapte interzise nu 

sunt non-lucruri). 

 

IV. 1. Notăm: S=jocuri, P=activităţi plăcute. Formula: SiP PiS (conversiune validă) 

2. S= lecturi, P=activităţi plictisitoare. Formula: SoP Si P  (obversiune validă) 
3. S= om, P=persoană care  poate rezolva testul de inteligenţă RAVEN în 2 minute. 

Formula: SeP PeS (conversiune validă – respectă LDT) 

4. S= proiecte, P= (planuri care) au şansă de reuşită. Formula: SiP Si P  (obversiune 

nevalidă). 

5. S= lucruri morale, P=lucruri legale. Formula: SaP P a S (validă – contrapusa 

totală; vezi şirurile de transformări valide de la Inferenţe imediate complexe). 

6. S= delfin, P= animal zburător. Formula: SeP S iP (validă – inversa parţială; vezi 

şirurile de transformări valide de la Inferenţe imediate complexe). 

7. S= persoane competente, P= persoane responsabile. Formula: SiP P a S (nevalidă - 

vezi şirurile de transformări valide de la Inferenţe imediate complexe). 

8. S= ipocriţi, P= oameni serioşi. Formula: SoP P a S (nevalidă - vezi şirurile de 
transformări valide de la Inferenţe imediate complexe). 



9. S= flori, P= lucruri frumoase. Formula: SiP P o S (nevalidă - vezi şirurile de 

transformări valide de la Inferenţe imediate complexe). 

10. Obs.- premisa este o propoziţie exclusivă/exceptativă şi va trebui, mai întâi, adusă la 

forma standard: Toţi oamenii morali sunt principiali.  

S= oameni morali, P= oameni principiali. Formula: SaP S a P  (nevalidă - vezi şirurile 

de transformări valide de la Inferenţe imediate complexe). 

 

V. Raţionamentele lui Vasile: 

 toţi cei care-şi bârfesc şeful vor avea probleme  toţi cei care vor avea probleme 
şi-au bârfit şeful. Notăm: S=cei care-şi bârfesc şeful, P=cei care vor avea 

probleme. Formula: SaPPaS (raţionament nevalid, încalcă LDT) 

 toţi cei care-şi bârfesc şeful vor avea probleme  nu toţi cei care vor avea 
probleme şi-au bârfit şeful, (ci numai unii dintre ei au făcut acest lucru). Obs.- 

concluzia acestui raţionament va fi adusă la forma standard după cum urmează: 

Unii dintre cei care vor avea probleme nu şi-au bârfit şeful. Notaţia: idem primul 

raţionament. Formula: SaPPoS (raţionament nevalid, încalcă LDT). 

 

Concluzia: ambele raţionamente ale lui Vasile sunt nevalide. 

 

VI. – simbolizarea premisei comune a celor trei inferenţe: S= cei care fug de la ore, 

P=elevi pedepsiţi. Formula: SaP. 

- simbolizarea inferenţelor celor trei elevi: 

Alin: SaP S eP  Vasi: SaP P a S   Dora: SaP Pe S  

- decizia: numai Vasi are dreptate (doar concluzia lui decurge în mod valid din propoziţia 

SaP prin aplicarea alternativă şi repetată a operaţiile de conversiune şi obversiune, fiind 

contrapusa totală - vezi şirurile de transformări valide de la Inferenţe imediate complexe). 

 

 

7. Silogismul (ex. de la pag. 139 – 143) 

 

II. 1. eio-2 valid (se respectă toate cele 8 legi generale ale silogismului) 

Diagrama Venn: 

 
Exemplu de silogism în limbaj natural: 

 

Notaţia utilizată 

(corespondenţa) 

Schema de 

inferenţă 

Silogismul în limbaj natural 

S=vertebrate 

P=reptile 

M=mamifere 

PeM 

SiM 

SoP 

Nicio reptilă nu este mamifer 

Unele vertebrate sunt mamifere 

Unele vertebrate nu sunt reptile 

 

2. oao-4 nevalid (se încalcă legea distribuirii termenilor extremi – P ilicit) 

PoM 

MaS 

SoP 



Diagrama Venn: 

 
 

3. iai-1 nevalid (se încalcă legea distribuirii termenlui mediu – M) 

Diagrama Venn: 

 
Notaţia utilizată 

(corespondenţa) 

Schema de 

inferenţă 

Silogismul în limbaj natural 

S=elev olimpic 

P=elev vorbitor 

de limba 

franceză 

M=elev silitor 

MiP 

SaM 

SiP 

Unii elevi silitori sunt vorbitori de limba franceză 

Toţi elevii olimpici sunt silitori 

Unii elevi olimpici sunt vorbitori de limba franceză 

 

4. aii-3 valid 

MaP 

MiS 

SiP 

Diagrama Venn: 

 
5. eae-1 valid 

MeP 

SaM 

SeP 

Diagrama Venn: 

 
 



6. aoo-2 valid 

PaM 

SoM 

SoP 

Diagrama Venn: 

 
7. ieo-4 nevalid (se încalcă legea distribuirii termenilor extremi – P ilicit) 

PiM 

MeS 

SoP 

Diagrama Venn: 

 
8. eae-3 nevalid (se încalcă legea distribuirii termenilor extremi – S ilicit) 

MeP 

MaS 

SeP 

Diagrama Venn: 

 
III.  

 

Modul 

silogistic 

Schema 

de inferenţă 

Notaţia utilizată 

(corespondenţa) 

Silogismul în limbaj natural 

ieo-1 MiP 

SeM 

SoP 

S=ipocriţi 

P=sportivi 

M=oameni 

apreciaţi 

Unii oameni apreciaţi sunt sportivi 

Niciun ipocrit nu este apreciat 

Unii ipocriţi nu sunt sportivi 

eae-2 PeM 
SaM 

SeP 

S=mamifer 
P=fluture alb 

M=vertebrat 

Niciun fluture alb nu este vertebrat 
Toate mamiferele sunt vertebrate 

Niciun mamifer nu este fluture alb 

aoo-3 MaP 

MoS 

SoP 

S= europeni  

P=supraponderali 

M=obezi 

Toţi obezii sunt supraponderali  

Unii obezi nu sunt europeni 

Unii europeni nu sunt supraponderali 



aeo-4 PaM 
MeS 

SoP 

S=persoană 
severă cu sine 

P=persoană 

tolerantă 

M=persoană 

indulgentă 

Toate persoanele tolerante sunt 
indulgente 

Nicio persoană indulgentă nu este severă 

cu sine 

Unele persoane severe cu sine nu sunt 

tolerante 

 

Evaluarea modurilor silogistice date prin legile generale şi metoda diagramelor Venn: 

ieo-1 

Diagrama Venn: 

 
Decizia: ieo-1 nevalid (se încalcă legea distribuirii termenilor extremi – P ilicit) 

 

eae-2 

Diagrama Venn: 

 
Decizia: eae-2 valid (se respectă toate cele 8 legi generale ale silogismului) 

 

aoo-3 

Diagrama Venn: 

 
Decizia: aoo-3 nevalid (se încalcă legea distribuirii termenilor extremi – P ilicit) 

aeo-4 

Diagrama Venn: 

 
Decizia: aeo-4 valid (cu presupoziţia de neviditate a lui S). 



IV.  

 

Nr. Termenii Forma standard Schema 

de 

inferenţă 

Figura 

şi 

modul 

Decizia 

1 S= călătorii 

cu maşina 

P= călătorii 

lungi 

M=călătorii 

cu trenul 

Unele călătorii cu trenul sunt 

lungi 

Nicio călătorie cu maşina nu 

este călătorie cu trenul 

Unele călătorii cu maşina nu 

sunt lungi 

MiP 

SeM 

SoP 

ieo-1 nevalid 

2 S= discuţiile 

cu prietenii 

P=activităţi 

constructive 

M= activităţi 

plăcute 

Toate activităţile constructive 

sunt plăcute 

Toate discuţiile cu prietenii 

sunt plăcute 

Toate discuţiile cu prietenii 

sunt constructive 

PaM 

SaM 

SaP 

aaa-2 nevalid 

3 S= activităţi 

P= activităţi 

relaxante 

M=mersul pe 

bicicletă 

Toate activităţile ce constau 

în/identice cu mersul pe 

bicicletă sunt relaxante 

Mersul pe bicicletă este o 

activitate 

Unele activităţi sunt relaxante 

MaP 

MaS 

SiP 

aai-3 valid 

4 S= mersul la 

picnic 

P= activitate 

agreată de 

elevi 

M=ieşire în 

aer liber 

Toate ieşirile în aer liber sunt 

agreate de elevi 

Mersul la picnic este o ieşire 

în aer liber 

Mersul la picnic este agreat 

de elevi 

MaP 

SaM 

SaP 

aaa-1 valid 

5 S= pescari 

P= ipocriţi 

M=persoane 

care 

exagerează 

dimensiunile 

peştilor 

prinşi 

Toţi cei ipocriţi exagerează 

dimensiunile peştilor prinşi 

Unii pescari exagerează 

dimensiunile peştilor prinşi 

Unii pescari sunt ipocriţi 

PaM 

SiM 

SiP 

aii-2 nevalid 

6 S= părinţi 

P= un model 

negativ 

pentru copiii 

lor 

M=persoane 

care au vicii 

Toţi cei care sunt un model 

negativ pentru copiii lor sunt 

persoane care au vicii 

Unii părinţi sunt persoane 

care au vicii 

Unii părinţi sunt un model 

negativ pentru copiii lor 

PaM 

SiM 

SiP 

aii-2 nevalid 

 

V. Obs.: în construcţia silogismului pot fi utilizaţi atât termeni pozitivi cât şi negativi 

(vezi varianta 2 de mai jos), cu condiţia ca cele două apariţii ale termenlui să fie 

identice.  

 

 



Varianta 1 

  

Toate lucrurile enervante sunt plictisitoare  MaP 

Unele lucruri greu de făcut sunt enervante  SiM 

Unele lucruri greu de făcut sunt plictisitoare  SiP 

 

Notaţia utilizată: S= lucruri greu de făcut, P= lucruri plictisitoare, M= lucruri enervante. 

 

Varianta 2 

 

Toate lucrurile neplăcute sunt plictisitoare  MaP 

Unele lucruri greu de făcut sunt neplăcute  SiM 

Unele lucruri greu de făcut sunt plictisitoare  SiP 

 

Notaţia utilizată: S= lucruri greu de făcut, P= lucruri plictisitoare, M=lucruri neplăcute. 

 

În ambele cazuri este: modul aii-1 (DARII) valid. 

 

VI. 2. Obs. - pentru simplificarea expunerii raţionamentului care a condus la această 

schemă de inferenţă, vom folosi următoarea ordine convenţională cu privire la legi: 

L 1: Un silogism valid conţine trei şi numai trei termeni (majorul, minorul şi termenul 

mediu). 

L 2: Legea distribuirii termenului mediu: termenul mediu trebuie să apară ca termen 

distribuit în cel puţin una din premise. 

L 3: Legea distribuirii termenilor (extremi): dacă unul din termenii extremi (majorul sau 

minorul) apare ca distribuit în concluzie, atunci el trebuie să apară distribuit şi în 

premisa din care el provine. 

L 4: Cel puţin una din premise trebuie să fie afirmativă. 

L 5: Dacă ambele premise sunt afirmative, atunci şi concluzia trebuie să fie afirmativă. 

L 6: Dacă una din premise este negativă, atunci şi concluzia va fi negativă. 

L 7: Cel puţin una din premise trebuie să fie universală. 

L 8: Dacă una din premise este particulară, atunci şi concluzia va fi particulară. 

 

Raţionamentul (bazat exclusiv pe legile generale ale silogismului): 

 majora este particular negativă  va fi: MoP sau PoM 

 dacă premise majoră este particular negativă  şi concluzia va fi tot particular 

negativă (SoP) – conform L 8 şi L 6. 

 pe baza L 4 şi L 7, premisa minoră va fi obligatoriu universal afirmativă (MaS sau 

SaM). 

 ceea ce ştim sigur este forma concluziei: S

o P

+
 (S nedistribuit şi P distribuit); 

conform L 3, dacă P
+ 

în concluzie, el trebuie să fie distribuit şi în premisa majoră 

 premisa majoră va fi de forma M

o P

+
. 

 în premisa majoră M

  pentru a se respecta L 2, el trebuie să fie distribuit 

obligatoriu în premisa minoră  ea va fi de forma M
+
aS


.  

 

În urma raţionamentului, am ajuns la următoarea schemă de inferenţă, ce corespunde 

modului oao-3 (BOCARDO) valid: 

MoP 

MaS 

SoP 

 



XII. Argumentul de tip silogism conţinut în text (cu propoziţiile în ordine standard): 

 

Toate discuţiile pe probleme de viaţă reală sunt interesante 

Majoritatea discuţiilor dintre elevi sunt pe probleme de viaţă reală 

Aproape toate discuţiile dintre elevi sunt interesante 

 

Silogismul de mai sus cu toate propoziţiile aduse la forma standard: 

Toate discuţiile pe probleme de viaţă reală sunt interesante  MaP 

Unele discuţii dintre elevi sunt pe probleme de viaţă reală  SiM 

Unele discuţii dintre elevi sunt interesante    SiP 

 

- silogism (modul aii-1) valid. 

 

 

8. Raţionamente/argumente cu propoziţii compuse (ex. de la pag. 150 – 154) 

 

I. Obs.: la toate argumentele / raţionamentele, notarea cu variabile propoziţionale (p, q, r, 

s …) a propoziţiilor simple, s-a realizat în ordinea apariţiei acestora din urmă în text.   

 

1. Notăm: p= afară este cald, q= ai timp, r= te plimbi cu bicicleta. 

 

Formula Schema de inferenţă 

{[(p & q)  r] & ~(~r  ~q)}  ~p (p & q)  r 

~(~r  ~q) 

~p 

Evaluarea – prin metoda deciziei prescurtate: 

 

(p & q)  r | ~ (~r  ~q) || ~p 

1 1 1 1 0  1 1 0 0  0 

  

Decizia: valid (a apărut o contradicţie logică pe linia primei premise: echivalenţă 

adevărată ale cărei componente au valori de adevăr diferite).  

 

2. Notăm: p= alerg repede până în staţia de autobuz , q= voi prinde autobuzul de ora 2, 

r= voi ajunge la timp la film. 

Formula: [(pq) & (qr) & (p v r)]  (q v r) 
 

Evaluarea – prin metoda tabelelor de adevăr (matriceală):  

 

p  q | q  r | p v r || q v r 

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 

1 1 1  1 0 0  1 1 0  1 1 0 

1 0 0  0 1 1  1 1 1  0 1 1 

1 0 0  0 1 0  1 1 0  0 0 0 

0 1 1  1 1 1  0 1 1  1 1 1 

0 1 1  1 0 0  0 0 0  1 1 0 

0 1 0  0 1 1  0 1 1  0 1 1 

0 1 0  0 1 0  0 0 0  0 0 0 

 

Decizia: valid (pe liniile 1, 5 şi 7 când toate premisele sunt simultan adevărate şi 

concluzia este adevărată).  



3. Notăm: p= înveţi suficient, q= la teză eşti odihnit, r= vei obţine o notă bună. 

Formula:{[(p & q)  r] & ~r }  (~p v ~q) 

Decizia: valid. 

 

4. Notăm: p= reuşeşti să te acomodezi rapid la noul tău loc de muncă, q= îţi vei putea 

face meseria cu profesionalism, r= eşti o persoană sociabilă, s= o să-ţi faci mulţi 

prieteni. 

Formula: [(pq) & (rs) & (p v r)]  (q v s) 

Decizia: valid (este o dilemă complexă constructivă). 

 

 

5. Notăm: p= lucrezi toată noaptea, q= eşti obosit, r= bei cafea. 

Formula: [(pq) & (rq) & (p v r)]  q 
Decizia: valid (este o dilemă simplă constructivă). 

 

6. Notăm: p= A este avocat, q= B este profesor. 

Formula: {[(p v q)  ~(~p & ~q)] & (p & q)}  (q & p) 

 

Evaluarea – prin metoda deciziei prescurtate: 

 

(p v q)  ~ (~p & ~q) | (p & q) || (q & p) 

0 1 1 1 1 1 0 0  0 1 1  1 0 0 

1 1 0 1 1 0 0 1  1 1 0  0 0 1 

0 0 0 1 0 1 1 1  0 1 0  0 0 0 

 

Decizia: valid (a apărut o contradicţie logică pe fiecare din cele trei linii, la premisa a 

doua: conjuncţie adevărată cu unul sau ambii conjuncţi falşi). 

Obs.: dacă pe cel puţin una din cele trei linii nu apărea o contradicţie logică, argumentul 

era nevalid.  

 

7. Notăm: p= Eugen doreşte să devină profesor de logică, q= Eugen vrea să se facă 

poliţist, r= Eugen trebuie să urmeze cursurile Academiei de Poliţie, s= Eugen va urma 

cursurile facultăţii de filosofie.  

Formula: {(p w ~p) & [(~pq) & (qr)] & (~s & r) & q }  ~p 

Decizia: nevalid. 

 

8. Notăm: p= eşti modest, q= reuşeşti în carieră, r= eşti invidiat de prieteni. 

Formula: {[p(q v r)] & (~q & ~r)}  ~ p 
Decizia: valid 

 

9. Notăm: p= subiectele vor fi simple, q= elevii vor putea să colaboreze, r= notele la test vor fi 

foarte mari, s= profesorul îi va lăsa pe elevi să copieze. 

Formula: {[(p&q)r] & (s  r) & ~s}  [(~p & q)~r] 

Decizia: valid. 

 

 

10. Notăm: p= elevii sunt nepregătiţi, q= elevii au în aceeaşi zi un test dificil la o altă 

disciplină, r= elevii vor obţine note mici la testul de logică, s= elevii îl vor ruga pe 

profesorul de logică să amâne testul pe ora viitoare. 

Formula: {[(p v q) r] & (~q~s) & ~p }  (s  r) 
Decizia: valid. 



 

11. Notăm: p= plouă, q= temperatura este sub zero grade, r= pe stradă se face polei,    

s= există pericolul producerii accidentelor de circulaţie. 

Formula: {[(p & q)  r] & (r  s)}  [(p & q)  s] 
Decizia: valid. 

 

12. Notăm: p= plouă, q= joc fotbal cu prietenii mei, r= mă uit la televizor, s= rezolv 

integrame. 

Formula: {[(p&q)p] & [p(q w r)] & [(~q v ~p)(r v s)]}  [(~p&~r)(~q v s)] 

Decizia: valid. 

 

13. Notăm: p= înscriem, q= primim gol. 

Formula: [(p & ~q) v (q & ~p)]  (p  ~q) 
Decizia: valid. 

 

14. Notăm: p= profesorul este prost dispus, q= elevii sunt nepregătiţi, r= profesorul se 

enervează, s= profesorul dă note proaste. 

Formula: {[(p&q) (r&s)] & [~r  (~s & q)] & [s  (p & r)]}  [(r & s) (q v p)] 

Decizia: valid. 

 

III. 1. a) [(pq) & (rq) & (p v r)]  q 
           b) vezi argumentul 5 de la punctul I (pag. 151) 

           c) argument valid, formula: lege logică (dilemă simplă constructivă). Oricărui 

argument valid îi corespunde o formulă de tip lege logică, care este întotdeauna 

adevărată. Dar, nu oricărei legi logice îi corespunde un argument valid din limbaj natural.  

       2. a) [(pq) & (rs) & (p v r)]  (q v s) 

           b) vezi argumentul 4 de la punctul I (pag. 151) 

           c) argument valid, formula: lege logică (dilemă complexă constructivă).   

 

VI. Argumentul (prezentat în formă inferenţială/deductivă): 

Dacă ai mult, tot timpul îţi vei dori mai mult 

Atunci când tot timpul îţi doreşti mai mult, aproape tot timpul vei fi nemulţumit 

De eşti aproape tot timpul nemulţumit, vei fi cu siguranţă şi nefericit 

Cine are mult, va fi cu siguranţă şi nefericit 

 

Notaţia: p= ai mult, q= tot timpul îţi vei dori mai mult, r= aproape tot timpul vei fi 

nemulţumit, s= vei fi cu siguranţă nefericit. 

Formula: [(pq) & (qr) & (rs)]  (p  s) 
Decizia: argument valid. 

 

 

Capitolul III. Societate, comunicare şi argumentare corectă 

 

1. Evaluarea argumentelor (validitatea argumentelor); erori de argumentare (ex. de 

la pag. 185 – 186) 

 

I. 1. echivocaţie; 2. apel /argument relativ la popor; 3. atac la persoană (forma: „şi tu!”); 

4. apelul la autoritate/modestie; 5. amfibolie; 6. apelul la forţă/teamă; 7. eroare formală 

(conversiune nevalidă a unei propoziţii particular negative); 8. atac la persoană (forma: 

abuziv); 9. apelul la milă; 10. întrebare complexă; 11. atac la persoană (forma: „şi tu!”); 

12. argument circular; 13. apel la ignoranţă/neştiinţă; 14. cauza falsă; 15. echivocaţie şi o 



eroare formală (termenul mediu- M nedistribuit în ambele premise); 16. generalizare 

pripită; 17. cauza falsă; 18. eroare formală (afirmarea consecventului); 19. eroare formală 

(ambele premise particulare); 20. cauza falsă; 21. inconsistenţă; 22. bifurcaţie; 23. eroare 

formală (ambele premise negative); 24. eroarea obiecţiilor; 25. „argumentul trecerii sub 

tăcere”; 26. eroare formală (negarea antecedentului); 27. compoziţie; 28. „argumentul 

relativ la consecinţe”; 29. diviziune; 30. eroare formală (afirmarea disjunctului). 

 

2. Argumentare şi contraargumentare; 3. Persuasiune şi manipulare (ex. de la pag. 

207 – 209) 

 

I. 1. argumentul este o entimemă de ordinul I (lipseşte majora). Completarea acestuia cu 

premisa lipsă l-ar transforma într-unul mai convingător: 

Nicio persoană care nu-mi dă voie să spun ce gândesc nu este persoană cu care pot 

comunica 

Părinţii mei sunt persoane care nu-mi dau voie să spun ceea ce gândesc 

Părinţii mei nu sunt persoane cu care pot comunica 

Obs.: din punct de vedere formal, acest argument este valid (modul eae-1). Iar, dacă 

ambele premise sunt adevărate, atunci concluzia este sigur adevărată. 

 

3.  argumentul este tot o entimemă de ordinul I. Dacă-l vom completa cu premisa lipsă, el 

va arăta astfel: 

Tot ceea ce permite descărcarea gândurilor şi emoţiilor negative este o terapie 

Comunicarea permite descărcarea gândurilor şi emoţiilor negative 

Comunicarea este o terapie 

Obs.: din punct de vedere formal, acest argument este valid (modul aaa-1). În ceea ce 

priveşte conţinutul, aspectul pe care l-am putea „critica” ar fi înţelesul termenului major 

(„terapie”). Dacă luăm acest termen într-un sens mai larg, atunci majora este adevărată, în 

schimb dacă avem în vedere sensul restrâns, atunci ea devine falsă. 

 

II. A. 1. Telefonul mobil este “un rău necesar”. 

Argument care să o susţină: Telefonul mobil este “un rău necesar” întrucât a devenit 

indispensabil în special adulţilor, deşi în timp undele emise de acesta pot dăuna 

sănătăţii; iar, în al doilea rând, poate fi vital în anumite situaţii de criză. 

 

2.  “Dacă nu ai facebook nu exişti” 

Contraargument care să o infirme (respingă): Este fals că “dacă nu ai facebook nu 

exişti”deoarece, în primul rând, poţi fi cunoscut nu doar postând anumite imagini pe 

internet, ci şi printr-o serie de activităţi sau proiecte cu impact la care participi şi în al 

doilea rând, valoarea ta ca om nu este direct proporţională cu numărul de poze sau 

“like”-uri primite.  

 

B. 1. Pentru a infirma (respinge) propoziţia Niciun elev nu ştie logică, vom construi, în 

acest caz, un silogism valid a cărui concluzie să fie contradictoria propoziţiei date: Unii 

elevi ştiu logică. 

 

Toţi premianţii de la olimpiada de logică ştiu logică  MaP 

Unii elevi sunt premianţi de la olimpiada de logică  SiM 

Unii elevi ştiu logică      SiP 

Obs.: având în vedere că silogismul este valid (aii-1) şi ambele premise sunt adevărate, 

rezultă că şi concluzia este cu siguranţă adevărată. Iar, dacă SiP = 1  SeP=0, în baza 
raportului de contradicţie.  

 



2. Pentru a infirma (respinge) propoziţia Afară ninge, vom construi, în acest caz, un 

argument valid cu propoziţii compuse (de tip modus tollens) a cărui concluzie să fie 

negaţia propoziţiei date: Afară nu ninge. 

pq  Dacă afară ninge, pavajul este acoperit cu zăpadă 

    ~q                                              Pavajul nu este acoperit cu zăpadă            

~p                    Afară nu ninge 

 

 

VIII. 1. se poate construi un argument mai complex în care copiii să arate că implicarea 

şefului de scară este una minimă (doar acordul, supervizarea lucrării şi adunarea 

fondurilor necesare de la locatari), munca efectivă fiind făcută de aceştia. De asemenea, 

se poate argumenta că lucrarea va fi una de calitate, având în vedere experienţa 

acumulată în alte situaţii asemănătoare (bineînţeles, dacă este cazul) ş.a.m.d. 

 

2. Motivarea directorului poate fi respinsă de către elevi prin următoarele argumente 

(primele trei mai puternice/plauzibile, iar ultimul puţin colateral, dar totuşi, poate întări 

argumentaţia elevilor): 

 

- toţi vor avea echipament adecvat sălii de sport; 

- toţi vor avea grijă să nu deterioreze baza materială (aparatele de sport, porţile de 

handbal/baschet, spalierele etc.) din sala de sport, respectând astfel regulamentul de 

ordine interioară; 

- vor folosi sala de sport doar 2 zile pe săptămână, 1 oră, după încheierea cursurilor;  

- vor respecta normele de protecţie a muncii, transmise la începutul anului şcolar de către 

profesorul de educaţie fizică. ş.a. 

 

 

 

 


