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! Aplică informaţiile însuşite şi dezvoltă-ţi competenţele! 

Prin rezolvarea  exerciţiilor de mai jos, vă puteţi dezvolta următoarele competenţe: 

• Susţinerea unui comportament activ prin utilizarea corectă a diferitelor tipuri de 

argumentare; 

• Întemeierea critică a propriilor argumente şi raportarea critică la argumentele altora, în 

diferite situaţii de comunicare; 

• Utilizarea unor raţionamente adecvate (deductive şi nedeductive) în luarea deciziilor; 

• Realizarea unor schimburi argumentate de opinii 

I. Fie următoarele propoziţii: 

1. Unele animale nu sunt vertebrate. 

2. Oamenii sunt fiinţe sociale. 

3. Unii elevi sunt pasionaţi de istoria antica. 

4. Nicio călătorie nu este plictisitoare. 

a)Aplicaţi operaţiile de conversiune validă asupra propoziţiilor  2, 3 şi 4 pentru a deriva 

conversele corespunzătoare, în limbaj formal şi natural. 



b)Aplicaţi operaţia de obversiune validă asupra celor patru propoziţii pentru a deriva obversele 

corespunzătoare, în limbaj formal şi natural. 

c)Stabiliţi dubla conversă a propoziţiei 3, în limbaj formal şi natural. 

d)Construiţi, în limbaj formal şi natural, obversa conversei subalternei propoziţiei 2. 

II. Simbolizaţi următoarele argumente şi realizaţi o analiză critică a acestora sub aspectul 

corectitudinii (decideţi dacă sunt corecte sau nu): 

1. Dacă toate pisicile negre sunt animale frumoase, atunci unele animale frumoase sunt 

pisici negre. 

2. Intrucât unii dintre cei competenţi sunt responsabili, rezultă că cei iresponsabili sunt 

incompetenţi. 

3. Tot ce este moral este şi legal; prin urmare, tot ce este ilegal este şi imoral. 

4. Câteva proiecte au şanse de reuşită; de aici decurge că multe proiecte au şanse zero de 

reuşită. 

III. Fie propoziţia “Unii filosofi nu poartă barbă”. Stabiliţi toate propoziţiile care rezultă în mod 

corect (valid) din propoziţia dată, prin realizarea tuturor combinaţiilor dintre conversiune şi 

obversiune, în limbaj formal şi natural. 

IV. Aţi putea utiliza argumente imediate în luarea unor decizii? Dacă da, daţi exemple. 

 


