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Dispariția religiei: profeții filosofice neîmplinite

1. Auguste Comte susține că există trei faze ale 
evoluției spirituale a umanității, iar religia ar 
urma să dispară. Care sunt aceste trei faze?
A faza metafizică
B faza teologică
C faza științifică
D faza filosofică

2. Care dintre următoarele idei care aparțin istoriei 
filosofiei nu este criticată de Marx, în lupta sa de 
negare a filosofiei?
A ființa supremă
B omul
C materialismul filosofic
D totul
E omul-Dumnezeu

3. Teoria alienării la Marx înseamnă că muncitorul 
este alienat:
A față de Dumnezeul său
B față de produsul muncii sale (care îi rămâne 

extern)
C față de activitatea sa (fiindcă este exploatat)
D față de umanitatea sa
E față de ceilalți

4. Materialismul istoric al lui Marx înseamnă 
reducerea __________ la __________.
A conștiinței umane și a gândirii / forțele 

economice și sociale
B forțelor economice și sociale / conștiința 

umane și gândire

5. Marx susținea că religia este o ideologie care 
ajută la menținerea clasei exploatatoare la 
putere, de aceea orice revoluție proletară trebuie 
să fie antireligioasă.
A Adevărat
B Fals

6. Marx scrie, într-o frază devenită celebră: 
„Filosofii nu au făcut decât __________ lumea în 
diferite moduri, important este însă de a o 
__________”.
A să interpreteze / schimba
B să schimbe / interpreta
C să gândească / spiritualiza
D să elimine / gândi

7. Potrivit lui Marx, supuse devenirii sunt:
A forțele istorice
B spiritul
C clasele sociale
D sistemele economice

8. Lupta de clasă, la Marx, înseamnă existența în 
istorie a unor clase sociale antagoniste, clasa 
exploatatoare  (de exemplu burghezia) și clasa 
exploatată  (de exemplu proletariatul), singura 
soluție pentru răsturnarea clasei exploatatoare 
fiind revoluția sângeroasă.
A Adevărat
B Fals

9. Marx considera că societatea capitalistă era o 
orânduire care urma să dispară, locul ei fiind luat 
de către societatea comunistă. Dispariția urma să 
aibă loc nu în baza legilor evoluției sociale, ci 
prin revoluția proletară.
A Adevărat
B Fals

10. Care erau, potrivit lui Marx, trăsăturile 
comunismului care urma să se instaureze după 
ce revoluția proletară avea să câștige prin 
violență lupta împotriva burgheziei?
A va dispărea diviziunea muncii și sclavia
B fiecare va munci după capacități, dar va 

primi după nevoi
C proprietatea privată va crește
D omul se va emancipa și va scăpa de alienare



11. Religia este definită de Marx drept „opiu pentru 
popor”. Consecința acestei definiții care vorbea 
despre capacitatea religiei de a lupta împotriva 
suferinței umane era:
A păstrarea religiei, dar în limitele rațiunii
B critica radicală a religiei, ca bază pentru 

critica întregii societăți burgheze

12. Marxismul poate fi considerat el însuși o religie 
atee, fiindcă are toate ingredientele religioase: 
alienarea omului este păcatul strămoșesc; omul 
nou comunist se suprapune peste omul nou 
creștin; Mesia este __________; apocalipsa este 
revoluția; fericirea viitoare este societatea 
comunistă.
A burghezia
B Marx însuși
C proletariatul
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