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Examenul de bacalaureat na țional 2014 
Proba E. d) – 4 iulie 2014 

Psihologie  

 Varianta 5 
 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din 
filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 
situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 
1. Calitatea unei senzații este determinată de: 

a. durata prezenţei stimulului 
b. intensitatea stimulului şi de starea subiectului 
c. specificul stimulului şi caracteristicile structurale şi funcţionale ale analizatorului 
d. ecoul, rezonanţa afectivă în funcţie de experienţa personală a subiectului 

 
2. Percepția este o imagine obiectuală pentru că: 

a. se formeaza numai în prezenţa obiectului concret, prin acţiunea acestuia asupra 
analizatorilor 

b. cuprinde în ansamblul ei atât însuşirile importante, cât şi pe cele de detaliu 
c. este imaginea unui obiect concret 
d. se realizează concomitent cu celelalte elemente aflate într-un context spațio-temporal 

 
3. Procesul psihic cognitiv senzorial de semnalizare în forma unor imagini unitare, dar 

schematice a însuşirilor concrete şi caracteristice ale obiectelor şi fenomenelor în absenţa 
acţiunii directe a acestora asupra analizatorilor este: 

a. percepția 
b. gândirea 
c. imaginația 
d. reprezentarea 

 
4. Specific strategiilor euristice este interacţiunea strânsă a gândirii cu: 

a. activitatea de comunicare 
b. imaginaţia 
c. memorarea logică 
d. procesul de reactualizare a informaţiilor 

 
5. Uitarea este un fenomen psihic: 

a. patologic şi selectiv 
b. natural şi relativ necesar 
c. nefiresc, manifestat sub forma erorilor sau omisiunilor în întipărire 
d. întotdeauna pozitiv şi necesar 

 
6. Dacă pentru memorie performanța constă în fidelitatea cu care reproduce, pentru 

imaginație performanța este legată de: 
a. noutate 
b. rigoare logică 
c. raționalitate 
d. prezent 

18 puncte 
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B. Cunoașterea temperamentului este importantă pentru că, prin intermediul trăsăturilor morale de 
caracter, putem încerca să influențăm modul de manifestare a unor însușiri temperamentale.  
 
1. Menționați două caracteristici ale tipului temperamental sangvinic.      6 puncte 
2.Ilustrați, prin câte o situație concretă, două însușiri definitorii ale tipului temperamental 
melancolic.                                                         6 puncte  
 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Atenţia, ca fenomen care însoţeşte toate procesele psihice, presupune concentrarea şi 
orientarea energiei psihonervoase în vederea desfăşurării optime a activităţilor umane. 
 

A. Menţionaţi două dintre condiţiile premergătoare declanşării fenomenului atenţiei.        4 puncte  
B. Descrieţi succint una dintre formele atenţiei.           6 puncte  
C. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între selectivitatea 

atenţiei şi interes, ca structură motivaţională. 10 puncte  
D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, mobilitatea atenţiei.           6 puncte  
E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia în alegerea 

mijloacelor pentru satisfacerea trebuinţelor estetice nu intervine atenţia.   4 puncte  
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele: 
 

Prin procesul de rezolvare a problemelor - domeniu performanţial de lucru al gândirii -  
experienţa individului stocată de memorie se îmbogăţeşte, pentru că omul învaţă atât din 
succese, cât şi din greşeli. 
 
1. Precizaţi înţelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul.    4 puncte  
2. Prezentaţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în 

desfăşurarea unuia dintre procesele psihice la care se referă textul dat.    6 puncte 
3. Explicaţi modul specific în care interacţionează procesele psihice identificate în text şi 

precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează 
fiecare.           10 puncte  
 

B. Ştiind că aptitudinile reprezintă latura instrumental-operaţională a personalităţii: 
1. Explicaţi relaţia dintre aptitudine şi performanță.       6 puncte 
2. Argumentaţi succint faptul că aptitudinea depinde de ereditate, dar nu este oferită nemijlocit de ea. 
                                                                         4 puncte 
 


