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Obiective 
 

1. Însuşirea problematicii disciplinei, înţelegerea argumentării ca tip distinct de 
raţionare, comunicare, cunoaştere şi acţiune. 

2. Cunoaşterea principalelor concepţii în determinarea argumentării. Un loc 
aparte îl ocupă teoria argumentării în epoca contemporană. 

3. Iniţierea studenţilor în analiza critică a textului argumentativ şi în diversele 
tehnici de argumentare. 

4. Deprinderea studenţilor de a evalua critic argumentările, de a descoperi 
diferitele capcane şi abuzuri legate de folosirea lor. 

5. Implicarea studenţilor în variate contexte argumentative, în calitate de 
argumentator, interlocutor sau opozant. 

6. Formarea priceperii de a utiliza eficient argumentările pentru a convinge sau a 
persuada şi de a preîntâmpina argumentările agresive şi manipulatorii. 

7. Cunoaşterea problematicii explicaţiei sub aspect teoretic, metodologic şi 
aplicativ. 

 
Tematică 

 
1. Repere clasice şi contemporane în determinarea argumentării. 
1.1. Argumentarea între filosofie, logică şi retorică. 
1.2. Revigorarea teoriei argumentării la mijlocul secolului XX: neoretorica la 

Chaïm Perelman şi Lucie Olbrecht-Tyteca; modelul argumentativ la 
Stephen Toulmin. 

1.3. Noi direcţii de integrare şi analiză a discursului argumentativ: logica 
informală, logica discursivă, problematologie, pragmatică dialectică, 
practică lingvistică. 

2. Specificitatea discursului argumentativ. 
2.1. Raţionament şi argumentare. 
2.2. Argumentare şi demonstraţie. 
2.3. Explicaţia. 
2.3.1. Aspecte teoretice şi metodologice. 
2.3.2. Tipuri şi modele de explicaţie. 
2.3.3. Există cea mai bună explicaţie? 
2.4. Explicaţie şi argumentare. 
2.5. Argumentare şi retorică. 
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3. Argument şi nonargument. Indicatori argumentativi. 
4. Modalităţi de reprezentare al argumentărilor. 
4.1. Reprezentarea analitică şi substanţială la Stephen Toulmin. 
4.2. Diagramele Beardsley-Thomas. 
5. Tipuri de argumentare. Diversitatea formelor argumentative. 
6. Tehnici de argumentare. Modalităţi de construcţie argumentativă. 
7. Examinarea critică a argumentărilor. 
8. Convingere, persuasiune şi manipulare în practica discursivă. 
9. Sofismul în practica argumentativă. 
9.1. Varietatea erorilor de argumentare. 
9.2. Cele mai frecvente sofisme întâlnite în practica discursivă. 

 
 
Problematică 
 

Cap. I 
 

REPERE  CLASICE  ŞI  CONTEMPORANE  
ÎN  DETERMINAREA  ARGUMENTĂRII 

 
Argumentarea între filosofie, logică şi retorică 

Actul de argumentare implică următoarele sensuri majore: totalitatea 
mijloacelor pe care le folosim în fundamentarea diverselor opinii, cu scopul de a le 
împărtăşi şi altora; maniera de rezolvare constructivă a diverselor conflicte de opinii; 
mijloacele specifice folosite în diferite domenii de activitate de către indivizi şi 
grupuri umane pentru a ajunge să acceadă la cunoaştere. 

O investigare, chiar succintă, asupra argumentării relevă importanţa unor 
conexiuni cu alte domenii: relaţia cu teoria comunicării, relaţia cu retorica (teoria 
elocinţei), relaţia cu psihologia, relaţia cu teoria acţiunii eficiente (praxiologia), relaţia 
cu logica întrebării (erotetica), relaţia cu etica ş.a. Însă, sub aspect structural, cea mai 
semnificativă relaţie este cu logica, întrucât argumentarea, ca “practică logică” sau 
“logică în acţiune”, este un demers aplicativ integrat imperativelor raţionalităţii. 

Ce investighează logica? Raţionamentul în sine (inferenţa în terminologia 
modernă), ca expresie a raţionalităţii pure. 
 Ce investighează argumentarea? Tot raţionamentul, însă aflat în condiţii 
concrete de funcţionare şi corectitudine: nivel corect sau incorect de utilizare a 
raţionamentului sub aspect logic; valoarea lui în raport cu teza ce trebuie argumentată; 
auditoriul pentru care se argumentează; finalitatea urmărită prin argumentare; gradul 
de eficienţă în justificarea unei propoziţii ş.a. 
 În argumentare, ca practică a raţionamentului, se apelează la exemple reale, 
luate din practica gândirii istorice, juridice, politice, filosofice, jurnalistice, din viaţa 
cotidiană, publică sau privată. 
 
Revigorarea teoriei argumentării 

Teoria modernă a argumentării îşi are începuturile în deceniul şase al secolului 
al XX-lea. În acelaşi an, 1958, au apărut două lucrări, ambele orientate spre 
ameliorarea competenţei argumentative şi critice, însă vehiculând viziuni diferite 
despre relaţia cu logica formală. Este vorba despre ”Traité de l`argumentation. La 
nouvelle rhétorique” (Université de Bruxelles,1958), scris de Chaïm Perelman 
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împreună cu asistenta sa Lucie Olbrechts-Tyteca şi “The Uses of Argument” 
(Cambridge University Press, Cambridge,1958) a lui Stephen Toulmin. 

În prima lucrare, care marchează apogeul Şcolii de la Bruxelles, teoria 
argumentării (numită “neoretorică”) este văzută ca o întregire necesară a logicii şi 
relevantă pentru practica raţionamentului în sfera ştiinţelor umane, a practicii juridice, 
istorice, politice, filosofice, jurnalistice şi în viaţa de fiecare zi. În a doua lucrare, 
Stephen Toulmin preconizează o reorientare a logicii spre criterii de validare a 
raţionamentelor recunoscute în practică. 
 
Noi direcţii de integrare şi analiză a discursului argumentativ  
Argumentarea ca logică informală 

Teoria argumentării beneficiază astăzi de o perspectivă logică, cunoscută sub 
numele de “logică informală”, nume adoptat de o mişcare pedagogică şi teoretică de 
reformă în domeniul logicii, dezvoltată în principal în America de Nord anglofonă.  

Logica informală este o reacţie la construcţiile axiomatico-deductive ale 
logicii din zilele noastre, mai exact la pretenţia acesteia de a fi studiată ca bază pentru 
analiza practicii argumentative. Există o diversitate de orientări, de opţiuni tematice şi 
explicative care se presupun sub titulatura de “logică informală”: 

a) analiza sofismelor, instrument pentru o critică pertinentă a argumentelor 
prin descoperirea erorilor în argumentare; 

b) cultivarea gândirii critice (“critical thinking”), adică deprinderea de a 
evalua argumentele, dar şi de pregătire pentru viaţa publică, unde disputele 
de idei sunt omniprezente; 

c) evaluarea argumentelor, formarea competenţelor pentru utilizarea unor 
metode de analiză critică a argumentelor proprii sau ale celorlalţi; 

d) logica aplicată, adică analiza argumentelor prin prisma unor tipuri de 
logică moderne. 

Promotorul ideii de logică informală este J. Anthony Blair, profesor la 
Universitatea din Windsor.  
   
Argumentarea ca logică discursivă 

O direcţie promiţătoare de cercetare în domeniul argumentării este logica 
discursivă. A fost iniţiată de Jean-Blaise Grize şi dezvoltată de colaboratorii săi, 
printre care şi Georges Vignaux, în cadrul Centrului de Cercetări Semiologice al 
Universităţii din Neuchatel (Elveţia). Pentru cercetătorii acestei orientări, logica 
formală (cu diversele ei forme de raţionare) nu reprezintă un instrument în sine. 
Logica formală îşi demonstrează utilitatea doar atunci când este integrată 
discursivităţii, iar una dintre formele cele mai interesate ale ei este şi argumentarea.  
 
Argumentarea ca problematologie  

Un demers argumentativ poate fi analizat şi din perspectiva tensiunii ideatice 
pe care o dezvoltă. Conceptul de “problemă” exprimă cel mai bine această tensiune 
ideatică, iar investigaţiile privind aceste aspecte au generat o interpretare a 
argumentării prin prisma unui “model problematologic” de analiză a discursivităţii. 
Termenul de “problematologie” şi modelul teoretic adiacent a fost creat de Michel 
Meyer, profesor la Universitatea Liberă din Bruxelles. 

Conceptele esenţiale ale modelului problematologic sunt: situaţie 
problematologică, diferenţă problematologică, interogativitate radicală, criterii ale 
problematologicului.  

În acelaşi timp, ele sunt grile de analiză a argumentării din această perspectivă. 
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Argumentarea ca pragmatică dialectică 
Interpretarea argumentării prin prisma modelului “pragmatico-dialectic” de 

soluţionare a conflictelor de opinii aparţine lui Frans H. van Eemeren şi Rob 
Grootendorst, profesori la Universitatea din Amsterdam. 

Încercarea de pragmatică dialectică îţi propune să îmbine idealul normativităţii cu 
cel al descriptivităţii, astfel încât analiza argumentării să vizeze integralitatea 
modelului.  
 
Argumentarea ca practică lingvistică 

Direcţia preponderent descriptivistă, criticată de Şcoala din Amsterdam, este 
radical utilizată de către francezii Oswald Ducrot şi Jean-Claude Anscombre, chiar 
multiplicată de numeroşi adepţi în spaţiul francofon. Aşadar, argumentarea poate fi 
analizată şi după semnele ei exterioare, după forma ei discursiv-lingvistică. Cum le 
putem identifica sau deosebi unele de altele ? Prin “mărcile lingvistice ale 
argumentării”, cuvinte sau sintagme care ne atenţionează asupra posibilităţii existenţei 
unei argumentări. Unele “mărci lingvistice” sunt la vedere, altele nu, deci ne obligă să 
le căutăm. 

 
Cap. II 

 
SPECIFICITATEA  DISCURSULUI  ARGUMENTATIV 

 
Raţionament şi argumentare 

Argumentarea este, în anumite privinţe, o formă de raţionament pentru că 
orice argumentare este şi un exerciţiu de raţionalitate. Reciproca nu mai este valabilă: 
nu toate raţionamentele au caracter argumentativ. Deci sfera noţiunii de raţionament 
este mai largă, iar prin adiţionarea unor specificări se conturează şi acela al 
argumentării.  

 
Argumentare şi demonstraţie 

1. - Demonstraţiile sunt raţionamente riguroase, constrângătoare. Ele garantează 
transferul adevărului al premiselor asupra concluziei trase din ele. În caz contrar, 
demonstraţia este nevalidă sau logic defectuoasă. 

- Legătura logică dintre ceea ce susţine argumentatorul şi premisele la care 
apelează poate avea grade de tărie diferite, în funcţie de: domeniul argumentaţiei, 
scopul urmărit, contextul şi mijloacele de justificare disponibile. Argumentările pot fi 
solide (tari) sau mai puţin solide (slabe) din punct de vedere logic, iar situaţiile care se 
apropie de caracteristica demonstraţiilor sunt cazuri extreme. 

2. - Într-o demonstraţie premisele nu sunt controlabile, ci fie postulate, fie 
concludent dovedite anterior. Aici ne interesează numai dacă deducţia construită din 
premisele sale este corectă. 

- O argumentare poate fi supusă analizei critice şi eventual găsită 
nesatisfăcătoare sub aspectul adevărului sau al acceptabilităţii premiselor folosite. 
Concluzia unei argumentări într-o situaţie disputabilă poate să depindă de atitudinile 
diferite ale interlocutorilor faţă de una sau mai multe dintre premisele folosite în 
susţinerea ei. La argumentări se recurge numai când există deosebiri de opinie, care 
nu se identifică întotdeauna cu marca erorii. Teritoriul argumentării este cel al 
opinabilului, care se întinde de la cunoaşterea ştiinţifică până la judecăţile şi 
evaluările din viaţa cotidiană. 
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3. - Într-o demonstraţie, propoziţiile, cu rol de premise sau concluzii, sunt 
exprimate într-un limbaj care asigură univocitatea înţelesului lor. 

- Argumentele sunt construite de regulă în limbaj natural, iar în câmpul 
comunicării lingvistice pot interveni fenomene distorsionante: ambiguitatea, 
imprecizia, dependenţa înţelesului de context ş.a. 

4. - O demonstraţie corectă este un rezultat definitiv în raport cu cadrul teoretic în 
care se plasează. 

- Întrucât argumentarea foloseşte premise în principiu contestabile şi mijloace 
logice de rigoare inegală, ea poate fi reluată şi rediscutată practic la nesfârşit, 
modificată şi îmbogăţită cu noi argumente sau perspective.  

5. - Două demonstraţii alternative care privesc aceeaşi situaţie sunt complete, 
suficiente şi la fel de riguroase.  

- Argumentarea are sens şi în cazul când situaţia aflată în dispută este 
examinată sub toate aspectele relevante, sau dacă, privită dintr-o altă perspectivă, ceva 
ce părea evident nu devine cumva problematic. 

6. - Scopul demonstraţiei este stabilirea adevărului, expunerea temeiurilor unui 
adevăr în faţa căruia nu rămâne loc pentru obiecţii, dubii sau eventuale nuanţări. 
     - Scopul argumentării este obţinerea convingerii. 

 
Explicaţia. Aspecte teoretice şi metodologice 

Dacă ceva se întâmplă, ne interesează nu numai ce se întâmplă, ci şi “de ce” şi 
“cum” se întâmplă. Dacă explicaţia se reduce doar la ceea ce nu înţelegem prin ceea 
ce ştim deja, cu siguranţă se estompează noutatea cu soluţii ştiute şi comode, fără a 
rezulta un plus pentru cunoaştere şi acţiune.  

Discuţia noastră despre explicaţie va fi mult uşurată dacă vom introduce un 
aspect de ordin structural, adică o minimă terminologie tehnică. Este vorba de doi 
termeni: explanandum şi explanans. 
  

 

EXPLANANS EXPLANANDUM

(Fap t c unoscut sau

p resupus a  fi c unoscut)

Pretinde  c a lamureste

(Fap te necunoscute )

 
 
 ”Explanandum” se referă la ceea ce trebuie explicat (concluzia explicaţiei), iar 
”explanans” la ceea ce explică (premisele explicaţiei). Relaţia complexă dintre aceşti 
doi termeni formează propriu-zis explicaţia.  
 
Tipuri şi modele de explicaţie 

Cea mai simplă clasificare a explicaţiilor se poate face după gradul de 
complexitate a elementelor structurate în diferite contexte: explicaţii cu structură mai 
puţin complexă şi sistematică; explicaţii cu structuri înalte de complexitate şi 
sistemicitate. 

Din prima categorie, explicaţii cu structură mai puţin complexă şi sistematică, 
fac parte: explicaţiile individuale şi  explicaţiile preştiinţifice 

Din cea de-a doua categorie fac parte explicaţiile ştiinţifice, care, de regulă, 
investesc precizie logică, completitudine, desăvârşire şi pretind atingerea unui ideal de 
cunoaştere. Explicaţiile de acest tip se configurează sub forma unor modele, cu mare 
impact în progresul cunoaşterii şi acţiunii: modele deductive (de regulă, cele 
nomologice); modele inductive; modele statistice. 
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Există cea mai bună explicaţie? 
Pentru a evita intruziunea nedorită a teologiei, metafizicii sau 

antropomorfismului în ştiinţă, mulţi cercetători ai ştiinţei şi filosofi (în special din 
prima jumătate a secolului al XX-lea) au considerat că ştiinţa nu oferă explicaţii, ci 
doar descrieri şi predicţii ale fenomenelor naturii. Alţii însă au susţinut că ştiinţa 
empirică poate explica fenomenele naturii fără a apela la metafizică sau teologie. 
Astăzi, această viziune este acceptată de marea majoritate a cercetătorilor (este 
cunoscută şi sub denumirea de “concepţia standard”), deşi în problema naturii 
explicaţiei ştiinţifice dezacordul este profund. Este de fapt modelul deductiv-
nomologic (enunţuri care exprimă legi obiective). 

Există însă şi cercetători care deşi admit explicaţia nomologică, sunt adepţi ai 
explicaţiei prin subsumare la legi inductive sau statistice. Este modelul inductiv sau 
statistic.  

O serie de obiecţii la adresa concepţiei standard au fost ulterior generate de 
absenţa constrângerilor cauzale. 

A apărut apoi şi o concepţie a unificării în ceea ce priveşte explicaţia. Este 
modelul filosofic. 

După concepţiile care pun accentul pe factori precum relaţiile logice, legile 
naturii sau cauzalitatea a apărut şi convingerea că toate tipurile şi categoriile de 
explicaţii trebuie analizate în întregime în termeni pragmatici. Este deci modelul 
pragmatic. 

Iar semnele de întrebare cu privire la cea mai bună explicaţie nu se opresc aici.  
 
Explicaţie şi argumentare 
1. - Într-un raţionament explicativ, adevărul concluziei este presupus, pe când 

premisele pot fi puse sub semnul îndoielii. 
- Într-o argumentare, concluzia este cea care stă sub semnul îndoielii, iar intenţia 
este să devină acceptată sau plauzibilă, atunci când se apelează la premise 
acceptabile sau mai puţin problematice decât este ea. 

2. - Explicaţia are drept scop clarificarea a ceea ce este neînţeles, obscur sau este 
înţeles în mod eronat, în ultimă instanţă urmăreşte stabilirea adevărului. 
- Într-o argumentare se urmăreşte obţinerea convingerii. 

 
Argumentare şi retorică 

Parţial, preocupările specifice argumentării se suprapun cu cele ale retoricii (ca 
teorie a elocinţei). Spre deosebire de logică, argumentarea şi retorica au  drept obiect 
comunicarea ideilor şi intenţia de a influenţa convingerile, credinţele şi atitudinile 
altora. Există însă şi diferenţe relevante: 
1. - Retorica utilizează preponderent discursul oral. 

- În argumentare se utilizează atât discursul oral cât şi cel din texte, cu precizarea 
că varianta a doua este utilizată într-o măsură mult mai mare. 

2. - Retorica se preocupă în principal de discursurile publice. 
- În argumentare sunt de egal interes discursul pentru auditoriul universal, cel 
adresat unei singure persoane (interlocutorul) şi chiar pentru subiectul aflat într-o 
stare de autodeliberare. 

3. - Retorica se preocupă şi de aspectele neargumentative ale artei discursului: 
resursele expresive ale limbajului (de pildă, figurile retorice) şi mijloacele 
nediscursive de realizare a persuasiunii (ţinuta oratorului, gestica, registrul vocal, 
intonaţia ş.a.). 
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- În argumentare doar mijloacele discursive de realizare a convingerii sunt 
utilizate cu precădere, iar în cadrul acestora cele care se adresează raţionalităţii 
ocupă un loc aparte. 

 
Cap. III 

 
ARGUMENT  ŞI  NONARGUMENT 
INDICATORI  ARGUMENTATIVI 

 
Argumentarea se materializează într-un ansamblu structurat de enunţuri, numit 

adesea “text argumentativ”. Sunt situaţii când textul argumentativ este mixt, deci 
conţine atât porţiuni argumentative cât şi altele neargumentative. 
 De obicei, un text argumentativ conţine o serie de cuvinte sau expresii cu 
funcţie specială: de a semnala legăturile logice dintre enunţuri. Astfel de cuvinte sau 
expresii se numesc “indicatori ai argumentării” sau “mărci ale argumentării”. 

Unii indicatori marchează faptul că enunţul sau enunţurile în faţa cărora stau 
au statut de concluzie (concluzii). Alţi indicatori semnalează că enunţul sau enunţurile 
care urmează după ele sunt folosite ca premise, ca temeiuri. 

Există şi texte argumentative în care nu figurează indicatorii premiselor sau 
concluziei. Legăturile logice dintre componentele textului pot fi recunoscute  atunci 
indirect, pe baza afinităţilor de conţinut şi a ordinii în care sunt dispuse.  

Unele cuvinte sau expresii din familia indicatorilor argumentativi au în cadrul 
unui discurs şi alte utilizări, astfel că ele nu îşi îndeplinesc, atunci când stau în faţa 
unui enunţ, statutul de premisă sau de concluzie.  

Indicatorii argumentativi posedă şi o altă calitate, aceea de a exprima forţa 
(exprimată gradual) atribuită relaţiei logice între două sau mai multe enunţuri de către 
argumentator. Soliditatea, forţa sau tăria legăturii dintre premise şi concluzii face să 
existe în textele argumentative o varietate de indicatori.  
   

Cap. IV 
 

MODALITĂŢI  DE  REPREZENTARE  A  ARGUMENTĂRILOR 
 
Modelul argumentativ la Stephen Toulmin 

În viziunea lui Toulmin, ”argumentele necesare” unei întemeieri sunt mai greu 
de identificat, iar ”argumentele imposibile” nu sunt de mare ajutor într-o situaţie de 
întemeiere. Nu întâmplător Stephen Toulmin va analiza cu precădere conceptul de 
”probabilitate”, dar nu în cadrele sau termenii unei teorii logice, ci în termeni care 
plonjează în contextual: acţiuni, credinţe, politici justificative etc.  

Toate aceste aspecte funcţionale ale probabilului depind de ”forţa întemeierilor 
justificative” 

Pentru Stephen Toulmin enunţurile care constituie esenţa argumentării sunt 
următoarele trei categorii: 

a) Enunţuri care stabilesc o concluzie sau care sugerează o acţiune; 
b) Enunţuri prin care se furnizează date, informaţii, fapte care sprijină concluzia 

sau acţiunea propusă; 
c) Enunţuri care explică modul în care datele, informaţiile, faptele prezentate 

sprijină concluzia sau acţiunea pe care au sugerat-o. 
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Plecând de la aceste trei categorii de enunţuri,  dar utilizând termenii – 
concluzie (teză), justificare, temeiuri – Stephen Toulmin le ansamblează într-un 
model şi le ”utilizează” ca ”instrument analitic”. Reprezentarea grafică de mai jos 
constituie modelul argumentului analitic. 
 

      
Concluzie

          Justific are

(ga rantie, intemeiere )

      Temeiuri

(da te, info rmatii)

 
 

Părţile unui argument se articulează în cadrul acestui model astfel: 
1) Concluzia este enunţul care este prezentat auditoriului pentru a adera la el. 

Concluzia poate avea un caracter general sau specific unei situaţii, după cum 
poate fi expusă în mod explicit sau subînţeles în mesaj; 

2) Justificarea (garanţia, întemeierea), reprezintă un principiu cu caracter general, 
norma  sau legea care se află la baza argumentului, uneori exprimată într-o formă 
entimematică. Justificarea ar trebui să stabilească validitatea concluziei pe baza 
relaţiei acesteia cu datele. Precizăm că justificarea este făcută de cel care 
argumentează; 

3) Temeiurile (date, informaţii) reprezintă afirmaţii relevante pentru concluzie prin 
intermediul formulării justificării. Ele sunt făcute de către cel care argumentează 
pentru a-şi sprijini concluzia. 

Există pentru Stephen Toulmin şi un alt tip de argumentare, numită 
substanţială (materială), care completează modelul analitic. El consideră că în puţine 
cazuri concluzia urmează cu necesitate din temeiuri pe baza justificării.  

În cele mai multe cazuri de argumentare, concluziei (tezei) trebuie să i se 
ataşeze un calificativ, un operator modal M (probabil, presupunând, aproape sigur, cu 
destulă certitudine ş.a.), care poate fi anulat numai prin condiţii de rezervare sau de 
exceptare R  (cu condiţia, dacă nu cumva, cu excepţia ş.a.), reprezentând respingerea 
sau contraargumentul. Chiar şi legitimitatea justificării J (întrucât), care face posibilă 
concluzia din temeiuri D (date, informaţii), deci care joacă rol de regulă de derivare, 
trebuie să fie susţinută cu argumente suport B (pe baza).  

Iată reprezentarea grafică pentru modelul argumentului substanţial în viziunea 
lui Stephen Toulmin: 
 

Concluzia Justifica re Temeiuri

M: probabil,

p resupunand, 

aproape sigur

J: intruca t

B: pe baza

D: da te

R: cu cond itia, 

daca  nu c umva
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Prin urmare modelul argumentării substanţiale cuprinde următoarele 
componente: 
1) Concluzia sau teza de argumentat; 
2) Temeiurile D (date, informaţii), numite şi mijloace de întemeiere; 
3) Justificarea J (întrucât), adică propoziţii generale care garantează derivarea 

concluziei din temeiuri după reguli de inferenţă. Precizăm că justificarea este 
făcută de cel care argumentează; 

4) Garanţii suplimentare B (pe baza) care susţin propoziţiile generale J; 
5) Propoziţii cu operatorul modal M (probabil, posibil, presupunând, aproape sigur, 

cu destulă certitudine etc.), care, adăugând un calificativ (o apreciere sau o 
limitare), arată în ce măsură concluzia îşi menţine valabilitatea; 

6) Condiţiile de rezervare sau de exceptare R (dacă nu cumva, cu condiţia etc.) legate 
de operatorul modal M. Rezervarea este condiţia (clauza) pe baza căreia concluzia 
îşi pierde valabilitatea. 

Modelul lui Toulmin permite să se distingă şi între demonstraţii şi 
argumentări. Atunci când concluzia rezultă cu necesitate din temeiuri D (date, 
informaţii) şi justificarea J (întrucât), se atinge o garanţie raţională sinonimă cu o 
demonstraţie. De multe ori nu se poate realiza o astfel de derivare, deoarece ne 
lipseşte justificarea J (întrucât) care să joace rolul de regulă de derivare. În aceste 
cazuri avem o argumentare. 
 
Diagramele Beardsley-Thomas 

Prezentăm câteva tipuri de structuri argumentative de bază reprezentate prin 
diagramele Beardsley-Thomas: 

Structură argumentativă simplă (cu argument unic), când există doar o pereche de 
enunţuri dintre care unul joacă rolul de temei (premisă), iar celălalt de concluzie. 
Dacă notăm primul enunţ cu (m), pe cel de-al doilea cu (n), iar rolurile lor logice 
printr-o săgeată dusă de la (m) la (n), atunci (n) reprezintă teza argumentării, iar (m) 
singurul său sprijin (temei). 
               (m) 
 
 
      
   (n) 

Structură argumentativă convergentă, când un enunţ (n) dintr-un text argumentativ 
este susţinut de cel puţin alte două enunţuri (premise), adică (m) şi (p). În acest caz 
fiecare premisă (m) şi (p) contează ca argument de sine stătător în favoarea lui (n), iar 
tripleta de enunţuri alcătuieşte întregul text argumentativ, cu (n) în rol de teză. De 
multe ori, aşa cum s-a specificat anterior, această structură este integrată ca verigă 
într-o structură argumentativă mai complexă. 

 
            (m)      (p) 

 
              
                        
                                          (n) 
 

Structură argumentativă legată (cuplată), asemănătoare celei convergente, cu 
deosebirea că premisele (m) şi (p) sunt considerate împreună (cuplate), raportate 
unele la altele (alcătuind un singur argument) şi constituind un temei pentru (n). 
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          (m)   (p) 
 
 
                (n) 

 
Structură argumentativă divergentă, când acelaşi enunţ (n), cu rol de premisă 

(temei), este folosit pentru susţinerea a cel puţin două enunţuri (m) şi (p), cu rol de 
concluzii. 

     (n) 
 
          
    
            (m)           (p) 

 
Structură argumentativă serială, când o pereche de enunţuri (m) şi (n), dintre 

care primul este susţinut de cel de-al doilea se poate dezvolta într-o structură mai 
complexă, adică cel de-al doilea enunţ (n) este susţinut, la rândul său, prin cel puţin un 
alt enunţ (p). 
 (p) 
 
 
             
                 (n) 
 
 
 
  (m) 

 
Structură argumentativă complexă (stratificată), când unul sau mai multe 

enunţuri sunt susţinute de anumite premise, care, la rândul lor, servesc la susţinerea 
altor enunţuri. 
        (p)  (q) 
 
 
              (n) 
 

 
 

 (m) 
 
Iată şi o altă variantă de macrostructură stratificată: 
 

           (p)      (q)       (s) 
 
 
                     (n) 
 
 

 
 (m) 
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Cap. V 
 

TIPURI  DE  ARGUMENTARE 
 

Tipologiile diferă în funcţie de concepţia fiecărui autor. Le vom semnala doar pe 
cele mai des invocate. 

În funcţie de natura opiniei sau a tezei susţinute de argumentator putem deosebi: 
argumentări cu teză factuală, evaluativă şi acţională. 

În funcţie de relaţia dintre argumentator şi auditoriu, adică de rolul pe care-l joacă 
fiecare parte pe parcursul întregii argumentări putem deosebi: argumentări 
monologale şi dialogale. 

În funcţie de atitudinea argumentatorului şi auditoriului faţă de opinia aflată în 
discuţie şi de producerea de temeiuri pentru susţinerea ei putem deosebi: argumentări 
pro şi polemice. 

În funcţie de gradul de supunere sau de adeziune a acţiunii argumentative la 
reguli, condiţii sau canoane dinainte stabilite putem deosebi: argumentările libere şi 
cu reguli prestabilite. 

În funcţie de domeniul de cunoaştere sau acţiune din care face parte sau la care se 
raportează opinia aflată în discuţie putem deosebi: argumentări ştiinţifice, filosofice, 
istorice, etice, juridice, politice etc. 

 
Cap. VI 

 
TEHNICI  DE  ARGUMENTARE 

 
Amintim doar câteva tehnici de argumentare cunoscute deja de la cursul de 

“Logică” (anul I, semestrul I şi II), dar aplicabile cu multă dexteritate în noile condiţii. 
1) Tehnicile de argumentare bazate pe deducţie inferenţială asigură caracterul 

necesar al întemeierii tezei, în funcţie de relaţiile de adevăr existente între propoziţiile 
compuse ce constituie premisele argumentării. Aceste tehnici se diferenţiază în două 
categorii, în funcţie de scopul utilizării lor: 

a) Tehnici deductive inferenţiale de susţinere a argumentării (tezei), şi anume: 
modus ponendo-ponens; modus tollendo-ponens; dilema constructivă (afirmativă) 
simplă; dilema constructivă (afirmativă) complexă. 

b) Tehnici deductive inferenţiale, de respingere a argumentării (tezei), şi 
anume: modus tollendo-tollens; modus ponendo-tollens; dilema distructivă (negativă) 
simplă; dilema distructivă (negativă) complexă. 

2) Tehnicile de argumentare bazate pe deducţie silogistică asigură întemeierea 
unei teze când trecerea de la premise (argumente) la concluzie (teză) este în funcţie de 
relaţiile dintre noţiunile angajate în propoziţiile categorice (simple de predicaţie) care 
îndeplinesc rolul de premise (argumente). 

Aceste tehnici se diferenţiază în două categorii: 
a) Tehnici imediate de argumentare silogistică: tehnici bazate pe pătratul logic 

al propoziţiilor categorice; tehnici bazate pe operaţii logice aplicate propoziţiilor 
categorice (conversiunea, obversiunea, contrapoziţia, inversiunea). 

b) Tehnici mediate de argumentarea silogistică utilizate atât în susţinerea, cât 
şi în respingerea tezei: silogismul categoric; entimema; polisilogismul progresiv; 
polisilogismul regresiv; soritul progresiv; soritul regresiv; epicherema; silogismul în 
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interpretare propoziţională; silogismul în interpretare predicaţională; silogismul în 
interpretare deductiv-naturală. 

3) Tehnicile de argumentare bazate pe inducţie (trecerea de la premise la 
concluzie se întemeiază pe analiza particularului şi are caracter de probabilitate) 
asigură întemeierea unei teze. Aceste tehnici se diferenţiază în două categorii: 

a) Tehnici bazate pe forme inductive de argumentare: inducţia completă 
(totalizantă); inducţia incompletă (amplificatoare); inducţia prin eliminare; inducţia 
prin simpla enumerare; inducţia de la singular la singular (educţia sau transducţia); 
inducţia prin analogie. 

b) Tehnici bazate pe cercetarea relaţiilor cauzale: metoda concordanţei; 
metoda diferenţei; metoda combinată a concordanţei şi diferenţei; metoda variaţiilor 
concomitente; metoda reziduurilor (rămăşiţelor). 

Observaţie: pot fi utilizate sau utilizabile şi alte tehnici de argumentare, în 
măsura în care  ele asigură întemeierea tezei aflată în discuţie, dezbatere sau dispută. 
 

Cap. VII 
 

EVALUAREA  ARGUMENTĂRILOR 
 

Se utilizează două criterii izvorâte din chiar structura oricărui argument: 
1) Criteriul validităţii materiale a argumentării, care se referă la corectitudinea 

argumentelor şi a propoziţiilor argumentative. În acest caz, criteriul priveşte 
conţinutul demersului argumentativ, deci vizează argumente care se concretizează în 
judecăţi argumentative şi au rolul de premise ale argumentării. 

2) Criteriul validităţii formale a argumentării, care se referă la corectitudinea 
tehnicilor de argumentare. În acest caz, criteriul se aplică pentru a dovedi dacă 
argumentarea este corectă. 

În primul caz, al criteriului validităţii materiale a argumentării, pot fi utilizate 
următoarele subcriterii: criteriul veridicităţii (analiza adevărului temeiurilor 
argumentării); criteriul suficienţei (condiţie cu sens logic şi referitoare la temeiuri 
pentru a justifica propoziţia-concluzie ca adevărată); criteriul acceptabilităţii probelor 
(se referă în special la premisele ultime, atunci când nu putem cere să li se aplice 
condiţia de adevăr). 

În cel de-al doilea caz, al criteriului validităţii formale a argumentării, pot fi 
utilizate următoarele subcriterii de decidabilitate: criteriul decidabilităţii (aplicabil în 
cazul tehnicilor argumentative prin deducţie inferenţială), criteriul decidabilităţii 
(aplicabil în cazul tehnicilor silogistice de argumentare); criteriul decidabilităţii 
(aplicabil în cazul tehnicilor inductive de argumentare).  

 
Cap. VIII 
 

CONVINGERE,  PERSUASIUNE  ŞI  MANIPULARE 
ÎN  PRACTICA  DISCURSIVĂ 

 
Convingerea 

Dacă în argumentare se trece cu succes de filtrul criteriilor de evaluare, atunci 
ea devine convingătoare. În caz contrar este neconvingătoare pentru auditoriul vizat, 
întrucât, deşi pot fi utilizate enunţuri adevărate sau acceptabile, ele sunt vehiculate cu 
tehnici de argumentare neadecvate. 
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Persuasiunea 
Există însă şi o altă situaţie, când argumentatorul utilizează tehnici de 

argumentare adecvate, însă enunţuri cu valabilitate locală sau individuală prezentate 
ca fiind general-valabile pentru auditoriul implicat în dialog. În acest caz 
argumentatorul urmăreşte persuasiunea auditoriului său. Persuasiunea este 
determinată mai mult de atitudinea interlocutorilor faţă de valabilitatea argumentelor 
şi de legătura lor cu teza susţinută.  
 
Manipularea 

Iată şi o altă situaţie, când argumentatorul utilizează atât tehnici de 
argumentare voit eronate şi enunţuri aparent valabile, fără ca auditoriul să 
conştientizeze acest lucru. Intenţia este de a induce în eroare auditoriul şi de a obţine 
un succes cu mijloace ilicite. În acest caz avem de-a face cu manipularea. Aici 
intervine iresponsabilitatea morală a celui care argumentează. 

 
Cap. IX 

 
SOFISMUL  ÎN  PRACTICA  ARGUMENTATIVĂ 

 
Sofismul are înţelesul de “şiretlic”, “înşelătorie” şi desemnează o serie de erori 

logice întâlnite în practica justificării ideilor prin demonstraţii sau argumentări, 
indiferent dacă ele sunt comise intenţionat sau nu. Însă cercetătorii au încercat să 
distingă aceste erori logice şi în funcţie de aspectul lor intenţionat sau neintenţionat. 
De aici distincţia împământenită între “sofisme” (erori logice intenţionate) şi 
“paralogisme” (erori logice neintenţionate). 

Ne oprim în cele ce urmează doar asupra unora, considerate ca frecvente în 
mai toate domeniile sau situaţiile argumentative: 

1. Erori referitoare la ambiguitate 
Există mai multe tipuri de ambiguitate:        
a) Ambiguitatea lexicală, apare atunci când un termen cu două sau mai multe 

sensuri este folosit astfel încât propoziţia care îl conţine poate fi înţeleasă în mai multe 
moduri.  

b) Un tip de ambiguitate lexicală este şi echivocaţia, în care acelaşi termen sau 
expresie este folosit de două sau mai multe ori într-un argument, dar de fiecare dată 
într-un sens diferit.  

c) Ambiguitatea referenţială, apare atunci când un termen este folosit astfel 
încât poate fi considerat ca referindu-se la oricare din două sau mai multe lucruri. 

d) Ambiguitatea sintactică, întâlnită şi sub numele de amfibolie, apare atunci 
când ordinea cuvintelor permite două sau mai multe interpretări. 

2. Argumentum ad hominem  

Reprezintă încercarea de a discredita un argument prin referire la persoane sau 
competenţele celui care aduce argumentul. Acest argument se prezintă sub patru 
forme: 

a) Argumentum ad hominem abuziv, explică , de pildă, specificul gândirii unui 
filosof prin caracterul său moral, nefericirile sau accidentele biografiei sale. 

b) Argumentum ad hominem circumstanţial sugerează că oponentul satisface un 
interes personal susţinând o anumită aserţiune spre a submina tocmai această 
aserţiune. 
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c) Argumentum ad hominem tu quoque, este un tip de argument al complicităţii la 
vinovăţie.  

d) Eroarea proastei companii, este o formă de retorică ce urmăreşte să convingă că 
un punct de vedere nu poate fi acceptat, pe temeiul că acesta a fost susţinut de o 
persoană indezirabilă, care, deşi a enunţat anumite opinii false, multe altele sunt 
adevărate.  

3. Argumentum ad verecundiam 
În esenţă se invocă o autoritate (expert) în vederea întemeierii sau respingerii unei 

aserţiuni. Există mai multe forme ale acestui tip de argument: 
a) Autoritatea cuprinzătoare se bazează pe lipsa totală de punere la îndoială a 

competenţei expertului. 
b) Competenţa universală supralicită competenţa într-un domeniu drept indicator 

pentru un domeniu înrudit.  
c) Autoritatea deformată se bazează pe schimbarea semnificaţiei unei aserţiuni 

rupând-o din context. 
d) Autoritatea referenţială postulează o anumită autoritate în domeniu şi se refuză 

orice devianţă de la opiniile acesteia. 
e) Autoritatea venerabilă se referă la tentaţia, destul de răspândită de a lua pe cei 

din trecut ca autorităţi incontestabile.  
4. Argumentul complicităţii la vinovăţie         
Este folosit de obicei cu intenţia de a slăbi forţa unui argument, arătând că cerinţa 

de consistenţă ar trebui să-l determine pe susţinător să aplice aceleaşi principii şi în 
alte situaţii, sau să fie explicit în legătură cu ceea ce se consideră a fi unic pentru 
subiectul în discuţie. 

5. Argumentum ad ignorantiam 

Este o eroare neformală în care lipsa unor dovezi cunoscute împotriva unei opinii 
este considerată o indicaţie că aceasta este adevărată.  

6. Ignoratio elenchi 

Această eroare este numele latin pentru ignorarea a ceea ce este stabilit. Concret, 
se referă la deturnarea discuţiei de la problemă prin introducerea unor subiecte care nu 
au legătură cu ea 

7. Non sequitur 

Este un tip de argument care pare logic, poate chiar suna logic, dar o examinare a 
premiselor demonstrează că nu există nici o legătură cu concluzia, însemnând literal 
„nu rezultă că” sau „nu decurge”.  

8. Eroarea temeiurilor nesatisfăcătoare 
Este o eroare formală care presupune că dacă temeiurile oferite pentru concluzie 

sunt false, atunci concluzia trebuie să fie şi ea falsă. În realitate sunt posibile derivări 
ale unor concluzii adevărate din premise false, sau derivări din premise adevărate, dar 
prin intermediul unor raţionamente incorecte.  

9. Post hoc ergo propter hoc 

Este eroarea care înseamnă literal „după aceasta, de aceea, din această cauză”. 
Aici nu se face diferenţa dintre „după aceea” şi „deoarece”. Doar pentru că un anumit 
eveniment survine după un alt eveniment nu atrage cu necesitate concluzia că primul 
a fost cauza celui de-al doilea. Deci este o eroare să luăm coincidenţa drept cauză.  

10. Generalizarea pripită 
Este în fond un argument prin exemplificare care a scăpat de sub control sau, 

altfel spus, o generalizare bazată pe un număr insuficient de exemple atipice.        
11. Argumentul pantei alunecoase 
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Această eroare presupune că acceptarea unor practici relativ inofensive sau 
săvârşirea unei anumite acţiuni va duce inevitabil ori la un întreg lanţ de evenimente 
nedorite, ori la legalizarea unor practici indezirabile.  

12. Eroarea analogiilor slabe 
Această construcţie este o formă de argument nesigură, deşi uneori este 

convingătoare şi eficientă din punct de vedere retoric. Eroarea este vulnerabilă, 
deoarece se bazează adesea pe o comparaţie care poate fi contestată, sau se 
fundamentează pe gândirea deziderativă.  

13. Argumentul bazat pe aparenţă sau pe statistică 
Este în esenţă un raţionament inductiv vulnerabil, care se bazează pe fenomene 

sau aparenţe care sunt exterioare lanţului cauzal. În spatele unei concluzii de acest fel, 
fie explicit, fie implicit, poate să se afle un argument prin exemplificare.  

14. Argumentul ”sau-sau” 
Aceasta este o eroare cunoscută şi sub numele de „falsă dihotomie” sau „opţiuni 
insuficiente”. Prezentarea greşită a alternativelor existente se construieşte după 
modelul „este sau A sau B”, neglijându-se astfel situaţiile intermediare posibile. 
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2. Andrei Marga, Introducere în teoria argumentării şi metodologie, Editura 
Presa Universitară Clujeană, 2004 

3. Constantin Sălăvăstru, Teoria şi practica argumentării, Editura Polirom, Iaşi, 
2003 

4. Drăgan Stoianovici, Argumentare şi gândire critică, Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2005 

5. Nigel Warburton, Cum să gândim corect şi eficient, traducere din limba 
engleză, Editura Trei, Bucureşti, 1999 

 
 

AUTOEVALUARE 
 

Cap. I:  
 

1. Alegeţi varianta corectă. Teoria argumentării analizează şi evaluează critic:  
a. Raţionamentul în sine (inferenţa) ca expresie a raţionalităţii pure; 
b. Raţionamentul aflat în condiţii concrete de funcţionare şi corectitudine; 
c. Raţionamentul care clarifică ceea ce este de neînţeles, obscur sau înţeles în 

mod eronat. 
 

2. Alegeţi varianta corectă. Pentru teoria contemporană a argumentării relevanţa 
logicii formale este: 

a. Directă, fundamentală; 
b. Indirectă, în plan secund; 
c. Fără nici o relevanţă. 

 

3. Alegeţi varianta corectă. Conceptul de ”auditoriu universal”, mult utilizat în 
”Traité de L`argumentation. La nouvelle rhétoriqie” a lui Chaïm Perelman şi Lucie 
Olbrecht-Tyteca, se referă la: 

a. Persuadarea auditoriului prin confruntare directă, pentru a-l determina să se 
încline în faţa evidenţei motivelor aduse de orator sau argumentator; 

b. Convingerea auditoriului cel mai exigent, critic şi informat, considerat de către 
orator sau argumentator un judecător raţional ideal. 

 



 17

4. Alegeţi varianta corectă. Problema esenţială a ”logicii informale”, iniţiată de J. 
Anthony Blair, este: 

a. Critica pretenţiei construcţiilor axiomatico-deductive ale logicii contemporane 
de a fi studiată ca bază pentru analiza practicii argumentative; 

b. Analiza forţei unui argument în raport cu cel pentru care se argumentează şi 
condiţiile generale ale forţei acesteia în funcţie de analiza structurii 
argumentului; 

c. Analiza sofismelor, instrument pentru o critică pertinentă a argumentelor prin 
descoperirea erorilor în argumentare. 

 

5. Alegeţi varianta corectă. Analiza argumentării după ”mărcile lingvistice ale 
argumentării” (indicatorii de premise şi concluzie), deci ca practică preponderent 
descriptivistă, este radical utilizată de către: 

a. Francezii Chaïm Perelman şi Lucie Olbrecht-Tyteca; 
b. Olandezii Frans H. van Eemeren şi Rob Grootendorst; 
c. Francezii Oswald Ducrot şi Jean-Claude Anscombre; 
d. Americanii J. Anthony Blair, John Woods şi D. Walton; 
e. Elveţienii Jean-Blaise Grize şi Georges Vignaux. 

 
Cap. II: 
 

1. Andrei şi Petre în dialog. 
Andrei: „De ce sunt radiatoarele aşezate de obicei sub ferestre, când ferestrele sunt 
cea mai mare sursă de pierdere a căldurii?” 
Petre: „Ferestrele sunt cele mai reci părţi din cameră şi, de aceea, radiatoarele sunt 
aşezate sub ele. Aerul care vine în contact cu ferestrele este răcit şi coboară spre 
podea. Aceasta creează un curent, deoarece mişcarea aerului are ca rezultat un curent 
de conversie. Dacă radiatorul ar fi fost aşezat lângă un perete interior, atunci partea 
cea mai rece din cameră, acolo unde sunt ferestrele, ar rămâne mai rece, iar partea cea 
mai caldă, spre interior, ar rămâne mai caldă. Acest amplasament nu ar fi un 
aranjament confortabil pentru locuirea camerei. Prin urmare, radiatoarele sunt aşezate 
sub ferestrele din cameră”. 
Alegeţi varianta corectă. Răspunsul dat de Petre este: 

a. Un argument bun; 
b. O explicaţie practică; 
c. Un tip de demonstraţie; 
d. Un argument rău construit; 
e. Un raţionament retoric 

 

2. Fie următoarea situaţie, surprinsă în cadrul Bibliotecii facultăţii: „(1)Numai 
studenţii care au legitimaţie de bibliotecă pot împrumuta cărţi, iar (2)dumneavoastră 
neavând, (3)nu puteţi împrumuta cărţi”. 
Alegeţi varianta corectă. Cele trei enunţuri de mai sus sunt: 

a. Independente unele de altele, cu rolul de a informa; 
b. Derivabile unele din altele, unele servind drept suport raţional pentru un altul. 

 

3. Fie celebrele enunţuri aparţinând astronomului francez Flammarion, prin care 
noţiunea de ”cer” primeşte şi o nouă semnificaţie: „(1)Întregul spaţiu de deasupra 
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orizontului este cerul. (2)Stelele sunt în acest spaţiu. (3)Soarele este o stea. (4)Planeta 
Pământ se roteşte în jurul Soarelui. Deci, (5)Planeta Pământ este în cer”. 
Alegeţi varianta corectă. Cele cinci enunţuri formează: 

a. Un argument bun; 
b. O explicaţie ştiinţifică; 
c. Un tip de demonstraţie; 
d. Un argument rău construit; 
e. Un raţionament retoric. 

4. Alegeţi varianta corectă. Explanandumul, componentă fundamentală în structura 
explicaţiei, se referă la: 

a. Consecinţa explicaţiei, la ceea ce trebuie explicat; 
b. Temeiurile explicaţiei, la ceea ce explică. 

 

5. Alegeţi varianta corectă. Dacă explanansul conţine enunţuri generale şi necesare 
care exprimă legi universale, iar acestea sunt subsumate logic-necesar 
explanandumului, atunci explicaţia ştiinţifică este: 

a. Deductiv – nomologică; 
b. Deductiv – statistică; 
c. Inductivă (universală şi statistică). 

 

6. Noaptea târziu un şofer amator constată pe şosea că benzina din rezervor este 
aproape terminată. Ajuns la un automat de benzină constată că instrucţiunile de 
folosire sunt distruse şi nu ştie să-l mânuiască. Din fericire, soseşte un alt conducător 
auto care îi explică cum se foloseşte automatul. 
Alegeţi varianta corectă. Explicaţia primită este un procedeu orientat spre: 

a. Înţelegere şi cunoaştere teoretică; 
b. Realizarea unei acţiuni; 
c. Înlăturarea unei presupuneri eronate. 

 

7. Un copil îşi întreabă mama despre un lucru. Ea îi răspunde pe scurt şi îl îndeamnă 
ca, pentru amănunte, să-şi întrebe tatăl. Copilul i-a replicat: „Oh, dar eu nu vreau să 
ştiu atât de mult despre aceasta”. 
Alegeţi varianta corectă. Situaţia de mai sus, povestită într-o lucrare de americanul 
Nicolas Rescher, se referă la grupul de explicaţii: 

a. Neprecise; 
b. Incomplete; 
c. Nedesăvârşite. 

 
Cap. III:  
 

1. Fie fragmentul argumentativ: „Părinţii noştri s-au înşelat odinioară, nepoţii lor se 
înşeală azi, ai noştri se vor înşela şi ei într-o zi. Să nu ne însuşim, aşadar, o opinie 
numai pentru că mulţi ţin la ea sau pentru că a elaborat-o vreun filosof; ci numai 
pentru că ne convingem că aşa trebuie să fie şi nu altfel......De aceea nu trebuie să 
credem despre un om decât ceea ce e omenesc, adică posibil şi obişnuit.” (Cyrano de 
Bergerac)  
Alegeţi varianta corectă. Cuvântul şi locuţiunea subliniate în text sunt: 

a. Indicatori de premisă; 
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b. Indicatori de concluzie; 
c. Simple cuvinte cu rol decorativ. 

 

2. Fie următorul text: „(1)N-are rost să-l mai aşteptăm. (2)Dacă nu a sosit până acum, 
nu are nici o şansă să mai vină”. 
Alegeţi varianta corectă. În acest text nu figurează nici un indicator argumentativ, de 
aceea cele două enunţuri sunt: 

a. Doar alăturate, nici un enunţ nu este oferit drept raţiune pentru acceptarea sau 
respingerea celuilalt; 

b. Corelate, enunţul (2) este oferit ca temei pentru acceptarea enunţului (1); 
 

3. Fie următorul text: „(1)N-are rost să-l mai aşteptăm. (2)Îmi pare rău că am stat atât 
şi că te-am ţinut şi pe tine, care aveai alte treburi urgente de rezolvat”. 
Alegeţi varianta corectă. În acest text nu figurează nici un indicator argumentativ, de 
aceea cele două enunţuri sunt: 

a. Doar alăturate, nici un enunţ nu este oferit drept raţiune pentru acceptarea sau 
respingerea celuilalt; 

b. Corelate, enunţul (2) este oferit ca temei pentru acceptarea enunţului (1); 
 

4. Cuvântul ”dacă” sau expresia ”dacă..., atunci” sunt: 
a. Indicatori de premisă; 
b. Indicatori de concluzie; 
c. Mijloace de corelare a două propoziţii în formă condiţională. 

 

5. Fie fragmentul de text: „Jurnalistul a folosit expresii violente pentru că vroia să 
provoace reacţii din partea celor vizaţi de articol”. 
Alegeţi varianta corectă. Locuţiunea ”pentru că”, subliniată în text, joacă rolul de: 

a. Indicator argumentativ de premisă; 
b. Indicator argumentativ de concluzie; 
c. Simple cuvinte într-o eventuală explicaţie. 

 
Cap. IV:  
 

1. Fie următorul argument în formă entimematică: „(1)Staţia de autobuz X este 
facultativă; (2)ar trebui desfiinţată”.   
Conform reprezentării grafice a modelului analitic avansat de Stephen Toulmin, 
textului argumentativ îi lipseşte justificarea (fundamentul, garanţia, norma sau 
principiul de derivare). Presupunem, drept justificare a întemeierii, enunţul: „Toate 
staţiile facultative de autobuz ar trebui desfiinţate”. Alegeţi varianta corectă. 
Argumentul nu este valabil, deoarece: 

a. Datul întemeietor (1) este incorect; 
b. Regula de derivare (justificarea întemeierii) propusă este eronată; 
c. Concluzia sau teza argumentaţiei (2) este îndoielnică.  

 

2. Fie următoarea situaţie discursivă de tip argumentativ: „(1)Andrei nu a săvârşit 
crima. (2)El era în străinătate când s-a săvârşit crima. (3)Este imposibil să săvârşeşti o 
crimă fără să fii prezent la locul respectiv în chiar momentul săvârşirii ei”. 
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Alegeţi varianta corectă. Conform modelului analitic al argumentării, avansat de către 
Stephen Toulmin, propoziţiile de mai sus joacă următorul rol: 

a. (3) teza argumentării, (1) datul întemeietor, (2) fundamentul întemeierii; 
b. (1) teza argumentării, (2) datul întemeietor, (3) fundamentul întemeierii; 
c. (2) teza argumentării, (3) datul întemeietor, (1) fundamentul întemeierii; 

 
 
 

3. Fie următoarea situaţie discursivă de tip argumentativ: „(1)Andrei este întotdeauna 
ospitalier, fiindcă (2)Andrei este un bun român şi (3)cei mai mulţi români sunt 
ospitalieri”. 
Alegeţi varianta corectă. Fundamentul (garantul) întemeierii, adică enunţul (3), 
asigură trecerea de la datul întemeietor (2) la teza argumentării (1) în modalitate: 

a. Necesară; 
b. Probabilă; 
c. Improbabilă. 

 

4. Fie următoarea situaţie discursivă de tip argumentativ: „(1)Andrei a participat 
probabil la alegerea primarului, deoarece (2)el este cetăţean al oraşului, iar (3)toţi 
cetăţenii au dreptul să participe la alegeri, conform (4)Legii electorale valabilă astăzi 
în România, bineânţeles, cu excepţia (5)celor care nu au împlinit 18 ani”. 
Conform modelului substanţial al argumentării, avansat de către Stephen Toulmin, 
enunţul (1) este teza argumentării, (2) este datul întemeietor, iar (3) este fundamentul 
(garantul, norma) întemeierii. 
Alegeţi varianta corectă. În structura acestei argumentări, enunţul (4) şi (5) au 
următoarele roluri: 

a. Enunţul (4) este fundamentul întemeierii, iar enunţul (5) este excepţia 
(condiţia rezervată) trecerii probabile de la enunţul (2) la (1); 

b. Enunţul (4) este suportul în virtutea căreia norma se aplică în cazul dat, iar 
enunţul (5) este condiţia de exceptare care arată de ce trecerea de la (2) la (1) 
este posibilă; 

c. Enunţul (4) este datul întemeietor pentru teza (1), iar enunţul (5) este 
fundamentul trecerii de la (2) la (1).   

 

5. Fie următoarea situaţie discursivă de tip argumentativ: „ Toate lebedele sunt albe. 
Prin urmare, nicio lebădă nu este altfel decât albă”. 
Alegeţi varianta corectă. Conform diagramelor Beardsley-Thomas, structura 
argumentativă a textului este. 

a. convergentă; 
b. cuplată (legată); 
c. simplă (cu argument unic). 

 

6. Fie următoarea situaţie discursivă de tip argumentativ: „Stiloul meu este probabil 
pe birou. Un motiv ar fi că acolo îl ţin de obicei. Un alt motiv este că tocmai am lucrat 
la birou înainte să plec”. 
Alegeţi varianta corectă. Conform diagramelor Beardsley-Thomas, structura 
argumentativă a textului este: 

a. simplă (cu argument unic); 
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b. legată (cuplată); 
c. convergentă. 

 

7. Fie următorul argument despre cheltuielile statului, care îmbracă forma unei 
dileme: „Dacă mărim cheltuielile statului, deficitul crescut va slăbi puterea leului. 
Dacă micşorăm cheltuielile statului, vor avea de suferit cei săraci şi şomerii. Trebuie 
ori să mărim, ori să micşorăm cheltuielile statului. Aşadar, ori deficitul crescut va 
slăbi puterea leului, ori săracii şi şomerii vor avea de suferit”. 
Alegeţi varianta corectă. Structura argumentativă a textului este: 

a. divergentă; 
b. legată (cuplată); 
c. convergentă. 

 

8. Fie următoarea situaţie discursivă de tip argumentativ: „Clienţii adesea acordă 
bacşiş, doar pentru că aşa se obişnuieşte. Prin urmare, bacşişul unui client nu este 
neapărat un bun criteriu în stabilirea unor servicii excelente. Aşadar, nu poţi 
argumenta că acordarea de bacşişuri este un lucru bun doar pe baza faptului că 
răsplăteşte excelenţa serviciilor”. 
Alegeţi varianta corectă. În cadrul acestei structuri argumentative, concluzia este 
susţinută de: 

a. Un argument cu două propoziţii-premise cuplate; 
b. Două argumente convergente, fiecare propoziţie ca motiv separat; 
c. Un argument în serie, în care una dintre propoziţii este şi concluzie 

intermediară şi premisă pentru concluzia finală. 
 

9. Fie următoarea situaţie discursivă de tip argumentativ: „Adolescenţii devin din ce 
în ce mai înclinaţi spre violenţa extremă. Prin urmare, ar trebui judecaţi mai mulţi 
infractori tineri în tribunalele pentru adulţi şi, de asemenea, ar trebui să extindem 
Centrele de tratament pentru infractorii tineri”. 
Alegeţi varianta corectă. Structura argumentativă conţine: 

a. O concluzie susţinută de un argument cu două propoziţii cuplate; 
b. O concluzie susţinută de două argumente convergente; 
c. Două concluzii susţinute de un argument divergent; 
d. O concluzie susţinută de un argument în serie. 

 
Cap. V:  
 

1. Fie secvenţa discursivă: „Descrierea modului de desfăşurare a unui proces este un 
exerciţiu valoros din două motive. În primul rând, ea te obligă să te asiguri că ai 
înţeles cum se desfăşoară. În al doilea rând, te obligă să te asiguri că cititorul îl va 
înţelege la fel de bine ca tine.” (W. Zinser) 
Alegeţi varianta corectă. Teza susţinută de către Zinser, adică propoziţia subliniată, 
este de tip: 

a. Factual; 
b. Evaluativ; 
c. Acţional. 
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2. Fie secvenţa discursivă: „Să nu stea departe de viaţă şi sarcinile publice nici un om 
care se simte înţelept, căci este un sacrilegiu să se sustragă de la ajutorarea celor care 
au nevoie de dânsul, este josnic să cedeze în faţa celor de rea credinţă şi o 
nechibzuinţă să accepte o conducere rea, decât să cârmuiască înţelept el însuşi.” 
(Seneca) 
Alegeţi varianta corectă. Teza susţinută de către Seneca, adică propoziţia subliniată, 
este de tip: 

a. Factual; 
b. Evaluativ; 
c. Acţional. 

3. Fie secvenţa discursivă: „Se pune întrebarea dacă pentru un principe este mai bine 
să fie iubit decât temut, sau invers. Răspunsul este că ar trebui să fie şi una şi alta; dar 
întrucât este greu să împaci aceste două lucruri, spun că, este mult mai sigur pentru 
tine să fii temut decât iubit.” (N. Machiaveli) 
Alegeţi varianta corectă. Teza susţinută de către Machiaveli, adică propoziţia 
subliniată, este de tip: 

a. Dialogal; 
b. Monologal 

 

4. Fie secvenţa dialogală între matematicianul Poseidonius (notat cu P) şi filosoful 
Lucretius (notat cu L), dintr-o scriere a lui Voltaire: 
P: „Noi, matematicienii, nu putem admite decât lucrurile dovedite în mod evident prin 
principii incontestabile.” 
L: „Principiile mele sunt incontestabile. Din nimic, nimic nu se naşte, nimic nu poate 

să se întoarcă în nimic; şi că un corp nu este atins decât de către un alt corp.” 
P: „Chiar dacă aş admite aceste principii…nu m-aţi convinge, totuşi, că universul s-a 
orânduit de la sine, în ordinea admirabilă în care îl vedem….” 
L: „Dar atunci cine a făcut lumea?” 
P: „O fiinţă inteligentă, superioară lumii şi mie însumi…” 
L: „Dumneavoastră care nu admiteţi decât lucrurile evidente, cum puteţi recunoaşte 
un principiu despre care n-aveţi nici o idee?” 
P: „Tot aşa cum, înainte de a vă fi cunoscut, am spus despre cartea dumneavoastră că 
aparţine unui om de spirit.”  
Alegeţi varianta corectă. Opiniile aflate în dispută, între Poseidonius şi Lucretius, se 
circumscriu cu precădere domeniului: 

a. Ştiinţei; 
b. Teologiei; 
c. Istoriei; 
d. Filosofiei; 
e. Psihologiei.  

 

5. Fie secvenţa discursivă: „Adevărurile le cunoaştem în două moduri: pe unele direct 
şi prin ele însele; pe altele, prin intermediul altor adevăruri. Primele sunt obiectul 
intuiţiei…, celelalte al inferenţei. Adevărurile cunoscute prin intuiţie sunt premisele 
iniţiale din care se inferă toate celelalte. Asentimentul nostru la concluzie fiind 
sprijinit pe adevărul premiselor, nu am putea niciodată să ajungem prin raţionament la 
vreo cunoaştere dacă n-am putea cunoaşte anumite lucruri anterior oricărui 
raţionament.” (J.S. Mill) 
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Alegeţi varianta corectă. Teza susţinută de către J.S. Mill, adică propoziţia subliniată, 
este de tip: 

a. Pro, adică produce temeiuri în favoarea acceptării opiniei în discuţie; 
b. Polemic, adică urmăreşte explicit sau implicit răsturnarea unei opinii. 

 

6. Fie secvenţa discursivă: „Dacă starea naturală a omului ar fi războiul, toţi oamenii 
s-ar sugruma unii pe alţii: de mult timp n-am mai exista…Dacă omul s-ar naşte pentru 
a-şi ucide vecinul şi a fi ucis de acesta, el şi-ar îndeplini în mod exemplar 
destinul…S-au văzut popoare care n-au cunoscut niciodată războiul…Războiul nu 
este, deci, esenţa speciei umane.” (Voltaire) 
Alegeţi varianta corectă. Teza susţinută de către Voltaire, adică propoziţia subliniată, 
este de tip: 

a. Pro, adică produce temeiuri în favoarea acceptării opiniei în discuţie; 
b. Polemic, adică urmăreşte explicit sau implicit răsturnarea unei opinii. 

 

7. Fie următoarea secvenţă discursivă, care reprezintă deschiderea expunerii lui Karl 
Popper despre epistemologia fără subiect cunoscător, la un Congres internaţional de 
metodologie, logică şi filosofia ştiinţei: „Permiteţi-mi să încep cu o mărturisire. Deşi 
sunt un filosof foarte mulţumit, nu am , după o viaţă de prelegeri, nici o iluzie asupra 
a ceea ce pot să transmit într-o expunere. Din această cauză, nu voi încerca în această 
prelegere să vă conving. Dimpotrivă, voi încerca să vă provoc şi, dacă este posibil, să 
vă irit.” 
Alegeţi varianta corectă. Teza susţinută de către K. Popper este de tip: 

a. Pro, adică produce temeiuri în favoarea acceptării opiniei în discuţie; 
b. Polemic, adică urmăreşte explicit sau implicit răsturnarea unei opinii. 

 
Cap. VI:  
 

1. Fie secvenţa discursivă: „Dacă ai învăţat tehnicile de argumentare, atunci 
exerciţiile sunt uşor de rezolvat; dar ai învăţat aceste tehnici, deci exerciţiile sunt uşor 
de rezolvat”. 
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, secvenţa discursivă 
relaţionează enunţurile pentru susţinerea tezei în forma de raţionare: 

a. Dilema constructivă complexă; 
b. Dilema constructivă simplă; 
c. Modus ponendo-ponens; 
d. Modus tollendo-ponens. 

 

2. Fie secvenţa discursivă: „Dacă merg la Târgul de carte Gaudeamus, atunci mă 
întâlnesc cu prietenii tăi. Dacă merg la discotecă, atunci mă întâlnesc cu prietenii mei. 
Merg ori la Târgul de carte Gaudeamus ori la discotecă. Deci mă întâlnesc ori cu 
prietenii tăi ori ai mei”. 
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, secvenţa discursivă 
relaţionează enunţurile pentru susţinerea tezei în forma de raţionare: 

a. Modus ponendo-ponens; 
b. Modus tollendo-ponens; 
c. Dilema constructivă simplă; 
d. Dilema constructivă complexă. 
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3. Fie secvenţa discursivă: „Dacă nu te porţi după propria chibzuinţă, vei fi criticat. 
Dacă te porţi după cea a altora, tot criticat vei fi. Dar este necesar ori să urmaţi propria 
părere ori pe cea a altora; prin urmare, în ambele cazuri vei fi criticat”. 
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, secvenţa discursivă 
relaţionează enunţurile pentru susţinerea tezei în forma de raţionare: 

a. Modus ponendo-ponens; 
b. Modus tollendo-ponens; 
c. Dilema constructivă simplă; 
d. Dilema constructivă complexă. 

 

4. Fie secvenţa discursivă: „Dacă stau în bibliotecă, pierd mult timp. Dacă îmi 
cumpăr manualele de care am nevoie, cheltuiesc mulţi bani. Dar nu pierd mult timp 
sau nu cheltuiesc mulţi bani. Prin urmare, nu stau în bibliotecă sau nu-mi cumpăr 
manualele de care am nevoie”.  
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, secvenţa discursivă 
relaţionează enunţurile pentru respingerea tezei în forma de raţionare: 

a. Modus ponendo-tollens; 
b. Modus tollendo-tollens; 
c. Dilema distructivă simplă; 
d. Dilema distructivă complexă. 

 

5. Fie secvenţa discursivă: „Există plăceri care nu merită să fie căutate; deci există 
plăceri care nu sunt virtuoase, căci nimic din ceea ce nu merită să fie căutat nu este 
virtuos.” (Louis Liard) 
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, secvenţa discursivă 
relaţionează enunţurile (propoziţii simple de predicaţie sau propoziţii categorice) în  
forma de raţionare: 

a. Silogism categoric; 
b. Entimemă; 
c. Epicheremă. 

 

6. Fie secvenţa discursivă: „Cuget, deci exist.” (Cogito ergo sum - Descartes) 
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, secvenţa discursivă 
relaţionează enunţurile (propoziţii simple de predicaţie sau propoziţii categorice) în  
forma de raţionare: 

a. Silogism categoric; 
b. Entimemă; 
c. Epicheremă. 

 

7. Fie secvenţa discursivă: „Cine este prevăzător este şi moderat; cine este moderat 
este şi statornic; cine este statornic este şi netulburat; cine este netulburat nu este 
mohorât; cine nu este mohorât este fericit; aşadar, omul prevăzător este fericit.” 
(Seneca)  
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, secvenţa discursivă 
relaţionează enunţurile (propoziţii simple de predicaţie sau propoziţii categorice) în  
forma de raţionare: 

a. Epicheremă; 
b. Sorit; 
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c. Polisilogism. 
 

8. Fie secvenţa discursivă: „Independenţa individuală este prima dintre necesităţile 
moderne. În consecinţă, nu trebuie să se pretindă niciodată sacrificarea ei pentru 
instituirea libertăţii politice. Rezultă că, nici una din numeroasele instituţii, atât de 
lăudate, care în republicile antice limitau libertatea individuală, nu e admisibilă în 
vremurile moderne.” (Benjamin Constant) 
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, secvenţa discursivă 
relaţionează enunţurile (propoziţii simple de predicaţie sau propoziţii categorice) în  
forma de raţionare: 

a. Sorit; 
b. Epicheremă; 
c. Polisilogism. 

 

9. Fie secvenţa discursivă: „Rezultatul celui de-al doilea război mondial va fi o 
victorie a aliaţilor, fiindcă primul război mondial s-a încheiat cu o victorie a aliaţilor 
şi, de asemenea, există asemănări semnificative între primul şi cel de-al doilea război 
mondial.” (extras din discursul lui Charles de Gaulle, Londra, 1942) 
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, secvenţa discursivă 
relaţionează enunţurile în  forma de raţionare de tip inducţie: 

a. Completă (totalizantă); 
b. Incompletă (amplificatoare); 
c. Prin analogie. 

 

10. Fie secvenţa discursivă: „Albert Einstein calculase că razele de lumină care trec 
pe la soare nu-l vor traversa în linie dreaptă, cum cerea vechea teorie a lui Huyghens, 
ci se vor curba datorită forţei de atracţie a soarelui. Deoarece nu este posibil să se 
observe razele de lumină care trec pe lângă soare când acesta străluceşte, eclipsa 
oferea în mod oportun posibilitatea să se studieze influenţa soarelui asupra luminii 
care trece pe lângă el. Două expediţii au fost trimise de British Astronomical Society, 
una la Sobral, în Brazilia, alta la Principe, în Vestul Africii. În ambele locuri se 
producea eclipsa totală. Eclipsa începea la 29 mai 1919. Mai multe fotografii au fost 
făcute în timpul eclipsei. Altele, după eclipsă. Rezultatele celor două cazuri, diferite 
într-o singură privinţă (dispariţia soarelui, într-un caz şi apariţia lui în altul) au fost 
anunţate de ambele expediţii. Expediţia de la Sobral dădea 1,98 ; cea de la Principe 
1,62; media este 1,8. Einstein prevăzuse 1,75, deci foarte aproape. În acest fel 
calculele lui Einstein au fost confirmate. Prin urmare, consecinţa forţei de atracţie a 
soarelui este curbura razelor de lumină”.  
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, secvenţa discursivă 
relaţionează enunţurile pe baza cercetării inductiv-cauzale numită: 

a. Metoda concordanţei; 
b. Metoda diferenţei; 
c. Metoda combinată a concordanţei şi diferenţei (indirectă a diferenţei); 
d. Metoda variaţiilor concomitente; 
e. Metoda reziduurilor (rămăşiţelor).   

   
Cap. VII:  
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1. Fie secvenţa discursivă: „(1)Senzaţiile sunt cognoscibile, fiindcă (2)sunt procese 
psihice, iar (3)procesele psihice sunt cognoscibile”. 
Alegeţi varianta corectă. Teza secvenţei discursive (1) are drept temei două propoziţii 
argumentative, (2) şi (3), evaluate astfel: 

a. Doar una este adevărată; 
b. Ambele sunt adevărate; 
c. Nici una nu este adevărată. 

 

2. Fie secvenţa discursivă: „(1)Conferinţa la care am asistat nu a trezit prea mult 
interes, fiindcă (2)în sală erau doar vreo 20 de ascultători”. 
Alegeţi varianta corectă. Teza secvenţei discursive (1) are drept temei o propoziţie (2) 
fundată ca adevărată prin: 

a. Observaţie empirică directă; 
b. Observaţie empirică indirectă; 
c. Experiment; 
d. Analiză formală. 

 

3. Fie secvenţa discursivă: „(1) Napoleon a fost un mare strateg militar, fiindcă 
(2)Napoleon a obţinut o victorie strălucită la Austerlitz”. 
Alegeţi varianta corectă. Teza secvenţei discursive (1) are drept temei o propoziţie (2) 
fundată ca adevărată prin: 

a. Observaţie empirică directă; 
b. Observaţie empirică indirectă; 
c. Experiment; 
d. Analiză formală. 

 

4. Fie secvenţa discursivă: „(1)Metalele reacţionează cu apa, fiindcă (2) o vergea de 
metal introdusă într-un pahar cu apă se acoperă de un strat de culoare ruginie”. 
Alegeţi varianta corectă. Teza secvenţei discursive (1) are drept temei o propoziţie (2) 
fundată ca adevărată prin: 

a. Observaţie empirică directă; 
b. Observaţie empirică indirectă; 
c. Experiment; 
d. Analiză formală. 

 

5. Fie secvenţa discursivă: „(1)Lumea în imensitatea ei nu poate fi cunoscută, fiindcă 
(2)simţurile şi raţiunea sunt limitate în posibilităţile lor”. 
Alegeţi varianta corectă. Teza secvenţei discursive (1) are drept temei o propoziţie (2) 
fundată ca adevărată prin: 

a. Observaţie empirică directă; 
b. Observaţie empirică indirectă; 
c. Experiment; 
d. Analiză formală. 

 

6. Fie secvenţa discursivă: „(1)Batracienii nu nasc pui vii şi nu îi hrănesc cu lapte, 
fiindcă (2) nu sunt mamifere şi (3)numai mamiferele nasc pui vii şi îi hrănesc cu 
lapte”. 
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Alegeţi varianta corectă. Teza secvenţei discursive (1) se fundamentează pe două 
temeiuri, (2) şi (3), care sunt: 

a. Suficiente; 
b. Insuficiente. 

 

7. Fie secvenţa discursivă: „(1)Andrei nu a obţinut o notă de promovare la examenul 
de Teoria Argumentării şi Explicaţiei, fiindcă (2)este leneş şi (3)toţi cei leneşi nu au 
obţinut o notă de promovare la examenul de Teoria Argumentării şi Explicaţiei”.   
Alegeţi varianta corectă. Teza secvenţei discursive (1) se fundamentează pe două 
temeiuri, (2) şi (3), care sunt: 

a. Suficiente; 
b. Insuficiente. 

 

8. Fie secvenţa discursivă: „(1)Astăzi trebuie să te îmbraci mai gros când mergi la 
facultate, fiindcă (2)astăzi este mult mai rece afară decât ieri”. 
Alegeţi varianta corectă. Teza secvenţei discursive (1) se fundamentează pe un temei 
(2) acceptabil care exprimă un adevăr: 

a. Necesar domeniului de specialitate; 
b. Specific cunoaşterii comune. 

 

9. Fie secvenţa discursivă: „(1)Acuzatul este principalul suspect de comiterea crimei, 
fiindcă (2)martorul declară că l-a văzut pe acuzat acasă la victimă în chiar ziua când s-
a săvârşit crima”. 
Alegeţi varianta corectă. Teza secvenţei discursive (1) se fundamentează pe un temei 
(2) acceptabil care exprimă un adevăr: 

a. Necesar domeniului de specialitate; 
b. Specific cunoaşterii comune; 
c. Rezultat al unei mărturii. 

 

10. Fie secvenţa discursivă: „(1)Nici un muritor nu poate scăpa de la a comite fapte 
reprobabile dacă Zeus i-a trimis nenorociri; (2)este inadmisibil deci să îndurăm 
rătăcirile trimise de zei.” (Sofocle) 
Alegeţi varianta corectă. Teza secvenţei discursive (2) se fundamentează pe un temei 
(1) acceptabil care exprimă: 

a. Un adevăr specific cunoaşterii comune; 
b. Un adevăr rezultat al unei mărturii; 
c. Invocarea lirică a autorităţii divine. 

 
Cap. VIII: 
 
1. Argumentaţia este convingătoare dacă se respectă simultan două condiţii:   

a. Tehnici de argumentare corecte logic şi conţinut de idei adecvat faptelor; 
b. Conţinut de idei adecvat faptelor şi tehnici de argumentare eronate; 
c. Tehnici de argumentare corecte logic şi conţinut de idei neadecvate faptelor. 

 

2. Argumentaţia urmăreşte persuadarea auditoriului sau interlocutorului dacă se 
respectă simultan două condiţii: 

a. Tehnici de argumentare corecte logic şi conţinut de idei adecvat faptelor; 
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b. Tehnici de argumentare corecte logic şi enunţuri cu valabilitate locală sau 
individuală prezentate ca fiind general-valabile; 

c. Conţinut de idei adecvat faptelor şi tehnici de argumentare eronate. 
 

3. Manipularea prin argumentare se realizează dacă se îndeplinesc simultan două 
condiţii: 

a. Tehnici de argumentare corecte logic şi conţinut de idei adecvat faptelor; 
b. Tehnici de argumentare corecte logic şi enunţuri cu valabilitate locală sau 

individuală prezentate ca fiind general-valabile; 
c. Tehnici de argumentare voit eronate şi enunţuri aparent valabile; 
d. Conţinut de idei adecvat faptelor şi tehnici de argumentare eronate. 

4. Fie secvenţa discursivă: „(1)Clorul este monovalent, fiindcă (2)este halogen”. 
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, a conţinutului de idei 
vehiculată de propoziţia-temei şi a legăturii de determinare între teză (1) şi temei (2) 
secvenţa are drept scop: 

a. Convingerea; 
b. Persuasiunea; 
c. Manipularea. 

 

5. Fie secvenţa discursivă: „Învinuitul ar trebui să primească pedeapsa minimă, 
întrucât are o familie numeroasă”. 
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, a conţinutului de idei 
vehiculată de propoziţia-temei şi a legăturii de determinare între teză (1) şi temei (2) 
secvenţa are drept scop: 

a. Convingerea; 
b. Persuasiunea; 
c. Manipularea. 

 

6. Fie secvenţa discursivă: „Dacă iei cât mai multe medicamente, atunci te îngrijeşti 
de propria sănătate; or eu mă îngrijesc de propria sănătate, deci eu trebuie să iau cât 
mai multe medicamente”. 
Alegeţi varianta corectă. Sub aspectul tehnicii de argumentare, a conţinutului de idei 
vehiculată de propoziţia-temei şi a legăturii de determinare între teză (1) şi temei (2) 
secvenţa are drept scop: 

a. Convingerea; 
b. Persuasiunea; 
c. Manipularea. 

 
Cap. IX: 
 

1. A apela la formula ”oricine face la fel”, prin ambiguitatea contextului când 
cuvintele ”toţi” şi ”unul” sunt omise cu intenţia de a slăbi forţa unui raţionament şi 
justificarea unor comportamente indezirabile, este un sofism de tip: 

a. Argumentum ad ignorantiam; 
b. Argumentum ad hominem; 
c. Argumentum ad verecundiam; 
d. Argument al complicităţii la vinovăţie. 
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2. Regele Cresus a întrebat oracolul din Delphi dacă să facă sau nu război cu perşii. I 
s-a răspuns: „Dacă va face război cu perşii, Cresus va distruge un regat puternic”. 
Încurajat, Cresus a intrat în război şi a fost înfrânt. Preoţii sanctuarului s-au 
dezvinovăţit, susţinând că profeţia s-a dovedit, din nefericire, nu în sensul dorit de 
Cresus. 
Alegeţi varianta corectă. Preoţii sanctuarului din Delphi au folosit o formă de sofism 
numită: 

a. Ambiguitate lexicală; 
b. Echivocaţie; 
c. Ambiguitate referenţială; 
d. Amfibolie.  

3. Logicianul W.J. Jevons semnalează expresia „De două ori doi plus trei”, ceea ce 
poate însemna fie „(De două ori doi) plus trei”, adică (2 x 2) + 3 = 7, fie „De două ori 
(doi plus trei)”, adică 2 x (2 + 3) = 10. 
Alegeţi varianta corectă: Expresia de mai sus este o formă de sofism numită: 

a. Ambiguitate lexicală; 
b. Ambiguitate referenţială; 
c. Amfibolie; 
d. Echivocaţie. 

 

4. Fie secvenţa discursivă: „Orice artist sărac şi neînţeles va fi recunoscut ca un mare 
artist în viitor, fiindcă şi Van Gogh a fost sărac şi neînţeles în timpul vieţii şi, totuşi, 
acum este recunoscut ca un artist genial”.  
Alegeţi varianta corectă. Argumentaţia de mai sus este o formă de sofism 
fundamentată pe: 

a. Generalizarea pripită; 
b. Eroarea temeiurilor nesatisfăcătoare; 
c. Eroarea analogiilor slabe; 
d. Ambiguitatea termenilor sau expresiilor utilizate. 

 

5. Fie secvenţa discursivă: „De aceea mi-a mers rău toată săptămâna, pentru că mi-a 
tăiat calea o pisică neagră”. 
Alegeţi varianta corectă. Modul de producere a sofismului este de tip: 

a. Non sechitur, adică concluzie deziderativ absurdă; 
b. Ignoratio elenchi, prin introducerea unui temei nerelevant; 
c. Post hoc ergo propter hoc, atunci când identificăm coincidenţa succesiunii cu 

cauza. 
 

6. Fie secvenţa discursivă: „Europa este cea mai frumoasă parte a lumii. Franţa este 
regatul cel mai frumos din Europa. Parisul este cel mai frumos oraş din Franţa. 
Colegiul din Beauvais este cel mai frumos colegiu din Paris. Camera mea este cea mai 
frumoasă din camerele colegiului din Beauvais. Eu sunt cel mai frumos bărbat din 
camera mea. Deci, eu sunt cel mai frumos om din lume.” (Edmond Rostand) 
Alegeţi varianta corectă. Argumentul este un sofism de tip: 

a. Generalizare pripită; 
b. Ignoratio elenchi; 
c. Non sequitur; 
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7. Aristotel spunea că „Soarele este incoruptibil”. La începutul timpurilor moderne, 
graţie instrumentelor perfecţionate, s-au observat însă pete în soare. Un student, 
comunicându-i profesorului său acest fapt, a primit următorul răspuns: „Amice, am 
citit pe Aristotel de două ori de la un capăt la altul şi ştiu că nu pot fi pete pe Soare. 
Şterge mai bine sticlele (ochelarii – n.n.) dumitale. Dacă petele nu sunt în lunetă, ele 
nu pot fi decât în ochii dumitale”. 
Alegeţi varianta corectă. Profesorul a produs un sofism de tip: 

a. Argumentum ad hominem; 
b. Argumentum ad verecundiam; 
c. Argumentum ad ignorantiam. 

 

8. Fie secvenţa discursivă: „Nu există extratereştri, pentru că nimeni nu are dovada că 
vreo planetă din galaxia noastră sau din altă galaxie este locuită de fiinţe inteligente 
asemănătoare oamenilor”. 
Alegeţi varianta corectă. Modul de producere a sofismului este de tip: 

a. Argumentum ad verecundiam; 
b. Argumentum ad ignorantiam; 
c. Ignoratio elenchi. 

 

9. Fie secvenţa discursivă: „Declaraţia martorului nu este demnă de încredere, 
deoarece există dovezi că a participat la demonstraţii de protest împotriva politicii 
guvernului”. 
Alegeţi varianta corectă. Modul de producere a sofismului este de tip: 

a. Argumentum ad verecundiam; 
b. Argumentum ad hominem abuziv; 
c. Argumentum ad ignorantiam. 

 

10. Fie secvenţa dialogală: 
 „ – Cum de poţi găsi plăcere în împuşcarea unui animal lipsit de apărare? Găsesc 
neîndoielnic faptul că uciderea pentru amuzament a unei căprioare sau a unui păstrăv 
este o barbarie.  
 „ – Dacă eşti atât de afectat de lucrul acesta, atunci de ce mănânci carnea acestor 
animale? Nu cumva te contrazici?” (William Jackson)  
Alegeţi varianta corectă. Modul de producere a sofismului este de tip: 

a. Argumentum ad verecundiam; 
b. Argumentum ad hominem circumstanţial; 
c. Argumentum ad ignorantiam. 

 
 


