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Ce este metafizica

1. Cine a dat numele cărții Metafizica, semnată de 
Aristotel?
A Platon
B Aristotel
C Andronicus din Rhodos
D Plotin

2. Ce înseamnă numele cărții lui Aristotel, 
Metafizica ?
A ceea ce depășește lumea fizică
B cărțile scrise de Aristotel, care vin după cărțile 

de fizică
C credința în zei
D categoriile transcendentale ale intelectului

3. Dacă analizăm sensul echivoc al metafizicii, un 
singur răspuns dintre următoarele este 
considerat a nu aparține de domeniul metafizicii. 
Care anume?
A Ideile lui Platon
B principiul tuturor lucrurilor
C numerele
D lucrurile empirice
E ființa ca ființă

4. În sensul univoc, filosofic și modern al 
metafizicii, metafizica se ocupă de:
A ființa ca ființă
B lumea stelelor
C comunul tuturor ființărilor
D lumea angelică

5. Nietzsche a criticat metafizica și a considerat-o 
un fel de lume secundă, conceptuală, care se află 
în spatele acestei lumi.
A Adevărat
B Fals

6. Heidegger definește Nimicul drept „deplina 
negare a totalității ființării”. În ce stări 
existențiale este negată ființarea în întregul ei?
A plictis
B minciună
C iubire
D angoasă

7. Transcendența se referă la ceea ce se află în 
această lume, iar imanența la ceea ce depășește 
această lume.
A Adevărat
B Fals

8. Termenul de „metafizică” nu apare în cuprinsul 
cărții lui Aristotel, intitulată Metafizica. Ce nume 
folosea Aristotel pentru a o denumi?
A înțelepciune
B știință empirică
C filosofie primă
D teologie

9. Care sunt ramurile cuprinse în metafizica 
modernă? 
A ontologie
B teologie mistică
C cosmologie
D psihologie
E logică
F teologie rațională

10. Ce filosof a făcut distincția între „Dumnezeul cel 
viu, al lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob” și 
„Dumnezul savanțiilor și filosofilor”, subliniind 
că este vorba de două înțelegeri incompatibile 
ale lui Dumnezeu?
A Descartes
B Kant
C Aristotel
D Pascal

11. Onto-teologia afirmă că între Dumnezeu și 
ființă nu trebuie pus semnul egalității.
A Adevărat
B Fals

12. Ce filosof contemporan folosește conceptul de 
Dasein  (existență, ființa-aici) pentru a desemna 
omul?
A Martin Heidegger
B Baruch Spinoza
C Jean-Luc Marion
D Edmund Husserl
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