
Logică și argumentare-Propoziții categorice 
TEST 

 
 
SUBIECTUL I                                                                                                                                     20 de puncte 
A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 
enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 

1. Traducerea în limbaj standard a propoziției exceptative Doar cei inteligenți au simțul umorului 

este: 

a. Toți cei fară simțul umorului sunt inteligenți. 

b. Unii dintre cei cu simțul umorului sunt inteligenți. 

c. Toți cei cu simțul umorului sunt inteligenți. 

d. Toți cei inteligenți au simțul umorului. 

 

2. Din structura unei propoziții categorice nu face parte: 

a. subiectul logic 

b. predicatul logic 

c. cuantorul 

d. criteriul logic 

 

3. Predicatul logic al propoziției O parte din colegele mele nu se vor înscrie la Litere este: 

a. nu se vor înscrie la Litere 

b. se vor înscrie 

c. nu se vor înscrie 

d. persoane care nu se vor înscrie la Litere 

 

4. Din adevărul universalelor, conform raporturilor logice dintre propozițiile categorice rezultă: 

a. falsitatea particularelor 

b. adevărul universalelor 

c. adevărul particularelor 

d. indecisul particularelor 

 

5. Reprezintă o propoziție particular negativă: 

a. Nimeni nu este nemuritor. 

b. Aproape toți profesorii sunt absolvenți de facultate. 

c. Există cel puțin un profesor care șofează. 

d. Câțiva directori nu sunt toleranți cu propriii subalterni. 

 

6. Reprezintă o propoziție universal afirmativă propoziția: 

a. Profesorul de logică este membru al Asociației Logicienilor. 

b. Puțini profesori de logică sunt membri al Asociației Logicienilor. 

c. Nimeni nu poate fi obligat să învete în mod logic. 

d. Unele raționamente logice sunt conversiuni. 

 

 

 

 



 

7. Subiectul logic al propoziției Unele bijuterii sunt metale prețioase este: 

a. unele 

b. bijuterii 

c. metale 

d. prețioase 

 

8. Propozitia Nu există cai înaripați este: 

a. particulară afirmativă 

b. particulară negativă 

c. universală afirmativă 

d. universală negativă 

 

9. Propoziția Unii actori sunt celebri este transcrierea în limbaj standard natural a propoziției 

exclusive: 

a. Numai actorii nu sunt celebri. 

b. Doar actorii sunt celebri. 

c. Numai unii actori sunt celebri. 

d. Doar unii actori nu sunt celebri. 

 

10. Propoziția O parte din fructe nu sunt culese la timp este:  

a. universal - afirmativă  

b. universal - negativă  

c. particular - afirmativă  

d. particular – negativă 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                               10 puncte 

Se dau următoarele propoziţii:   

1. Unele suplimente alimentare sunt dăunătoare sănătăţii.  

2. Nicio infracţiune nu este faptă morală.  

3. Toți urşii Panda sunt animale protejate de legile internaţionale.  

4. Unele produse cosmetice nu sunt ieftine. 

 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, supraalterna propoziției 1, contradictoria 

propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4.  


