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6. Agnosticismul kantian și Dumnezeul moral

1. Kant a scris că „Intuiția fără concepte este 
________, conceptele fără intuiție sunt ________.”
A plină / oarbe
B fenomenală / goale
C goală / oarbe
D oarbă / goale

2. Care dintre următoarele cărți au fost scrise de 
Immanuel Kant?
A Critica rațiunii teologice
B Critica facultății de judecare
C Critica rațiunii practice
D Critica rațiunii pure
E Religia doar în limitele rațiunii

3. Filosofia lui Kant (1724-1804) se numește:
A idealism absolut
B idealism transcendental
C materialism
D idealism obiectiv

4. Cunoștințele a priori înseamnă ________, în timp 
ce cunoștințele a posteriori ________.
A independente de orice experiență / provenite 

din experiență
B provenite din experiență / independente de 

orice experiență
C dobândite prin observație și experiment / 

dobândite prin calcul matematic
D dobândite prin calcul mathematic / dobândite 

prin gândire pură

5. În teoria cunoașterii pe care o construiește, Kant 
caută necesitatea și universalitatea și se întreabă, 
pornind de la fizica și matematica timpului său, 
„Cum sunt posibile judecățile sintetice a priori?”. 
Care este diferența între judecățile analitice și 
cele sintetice? Alegeți răspunsurile corecte din 
enunțurile următoare:
A Judecățile analitice adaugă conceptului ceva 

nou.
B Judecățile analitice decurg doar din analiza 

conceptului, fără a avea nevoie de ceva din 
afara lui.

C Judecățile sintetice adaugă conceptului ceva 
nou.

D Judecățile sintetice decurg doar din analiza 
conceptului, fără a avea nevoie de ceva din 
afara lui.

6. Pentru Kant, cunoașterea este dată de sinteza 
dintre datele provenite din ________ (cum credea 
empirismul) și cele provenite din ________ (cum 
credea raționalismul).
A intelect / experiență
B rațiune / intelect
C rațiune / intelect
D experiență / intelect

7. Pentru Kant, termenul de „transcendental” 
înseamnă:
A transcendent
B imanent
C care constituie condițiile de posibilitate a 

priori ale cunoașterii
D care constituie condițiile de posibilitate a 

posteriori ale cunoașterii

8. Pe lângă cele douăsprezece categorii 
transcendentale, există, potrivit lui Kant, și două 
intuiții pure a priori. Care sunt acestea?
A spațiul
B memoria
C imaginația
D timpul



9. Distingând între fenomen și numen (lucrul în 
sine), Kant afirmă că doar fenomenele pot fi 
cunoscute, lucrul în sine rămânând pentru 
totdeauna incognoscibil.
A Adevărat
B Fals

10. Dumnezeu este idealul rațiunii pure, dar el nu 
poate fi cunoscut, fiind afectat de aparența 
transcendentală și logica iluziei, de aceea Kant 
poate fi considerat agnostic.
A Adevărat
B Fals

11. Rațiunea practică, adică rațiunea pură folosită 
pentru a determina voința la acțiune, încearcă să 
răspundă la întrebarea „Ce trebuie să fac?”, deci 
vizează capacitatea de a acționa a omului, nu pe 
cea de a gândi.
A Adevărat
B Fals

12. Întrucât Dumnezeu nu putea fi cunoscut prin 
rațiunea pură, Kant a făcut apel la rațiunea 
practică. Una dintre frazele sale celebre este 
următoarea: „A trebuit să suprim ________ 
pentru a face loc ________”. Cu care dintre 
cuvintele de mai jos trebuie completate spațiile 
goale?
A credința / științei
B rațiunea / iraționalului
C transcendentul / transcendentalului
D știința / credinței

13. Imperativul categoric formulat de Kant arată în 
felul următor: „Acționează în așa fel încât 
maxima voinței tale să poată oricând valora în 
același timp ca principiu al unei legislații 
universale”. Ce se înțelege prin acest imperativ?
A Principiul după care acționez se poate 

transforma într-o lege aplicabilă tuturor 
oamenilor, fiindcă nu are consecințe 
negative, deci e un principiu foarte bun.

B Acțiunea majorității este importantă și mă 
obligă să acționez și eu la fel.

C Minoritatea decide asupra majorității.
D Faptele mele sunt neimportante din punct de 

vedere moral.

14. Morala kantiană este una rigoristă, pentru că nu 
acceptă legătura dintre virtute și fericire, ci 
consideră că datoria este importantă, prin 
aceasta omul devenind demn de fericire în viața 
viitoare.
A Adevărat
B Fals

15. Pentru Kant religia morală nu era mai presus 
decât religia revelată.
A Adevărat
B Fals

16. Potrivit lui Kant, libertatea, nemurirea sufletului 
și existența lui Dumnezeu sunt:
A demonstrații ale rațiunii pure
B postulate ale rațiunii practice
C judecăți de gust estetic

17. „Dumnezeul moral” al rațiunii practice este 
identic cu „Dumnezeul teoretic” al rațiunii pure 
și cu Dumnezeul dogmaticii Bisericii.
A Adevărat
B Fals

18. Kant reduce religia doar la o religie a rațiunii 
practice, la moralitate, criticând religia tradiției 
Bisericii, numită de el „ecleziastică”. Selectați 
din lista de mai jos consecințele acestei reducții:
A Biserica adevărată trebuie să fie vizibilă 

istoric
B religia este universală nu istoric, ci prin 

moralitate
C credința în minuni este criticată
D Sfintele Taine sunt criticate
E moralitatea însăși este criticată, 

propunându-se o religie fără morală
F practicile liturgice și bisericești sunt 

eliminate

19. Felul în care Kant concepe religia adevărată este 
influențat de:
A Ortodoxie
B Romano-Catolicism
C Protestantism
D Iluminism



20. Pentru Kant, religia adevărată nu ține seama de 
moralitate, fiindcă adevărata Biserică creștină 
este invizibilă.
A Adevărat
B Fals
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20. Pentru Kant, religia adevărată nu ține seama de 
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