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Examenul de bacalaureat național 2014 
Proba E. d) 
Psihologie 

 Varianta 10 
 
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 acordă 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. Te afli pe malul mӑrii; briza îţi adie pe obraz; ai o stare de bine care rezoneazӑ plӑcut cu 

amintirile tale; însuşirea de bazӑ a senzaţiei pe care o trӑieşti este: 
a. intensitate 
b. calitate 
c. tonalitate afectivӑ 
d. duratӑ 

 
2. Spre deosebire de senzaţii, percepţia reflectă obiectele în totalitatea însuşirilor lor în mod: 

a. simplu şi elementar 
b. clar şi precis 
c. unitar şi integral 
d. schematic şi figurativ 

 
3. Desfăşurarea reprezentării, proces senzorial şi cognitiv, are ca efect formarea unei imagini: 

a. concrete, bogate în conţinut numitӑ concept 
b. schematice, esenţializate, panoramice numită şi simbol figurativ 
c. primare, separate, figurative numitӑ semiconcept 
d. concret singulare, schematice numită noţiune ştiinţificӑ 

 
4. Operaţia fundamentala a gândirii utilizată în mod prioritar pentru a caracteriza o categorie 

de obiecte şi fenomene prin ceea ce au ele esenţial este: 
a. abstractizarea 
b. comparaţia 
c. particularizarea 
d. extrapolarea 

 
5. Clasificarea formelor memoriei în memorie logică şi memorie mecanică are la bază: 

a. prezenţa sau absenţa intenţiei de memorare 
b. durata păstrării informaţiilor 
c. modalitatea informaţională preferenţială 
d. gradul de înţelegere a celor memorate 
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6. Imaginaţia reproductivă permite: 

a. reprezentarea mentală involuntară a unor realităţi prezente sau trecute, percepute anterior 
b. construirea voluntară a unor idei şi imagini noi, ingenioase prin combinarea inedită a datelor 

experienţei 
c. derularea mentală şi slab cenzurată raţional, a unor imagini şi idei prin care se realizează 

fictiv dorinţele 
d. reconstrucţia mentală a unor fapte, evenimente doar pe baza unor relatări verbale, fără 

sprijinul unui material concret 
18 puncte 

 
B. Demersul creativ implică efort şi perseverenţă, trăsături de caracter bine definite; modelată 
pe predispoziţii native, prin exerciţiu şi strădanie permanentă, creativitatea se dezvoltă sub 
influenţa factorilor sociali, familiali, educaţionali. 

 
1. Menționați două dintre stadiile/etapele procesului creativ.        6 puncte 
2. Ilustraţi, prin câte o situaţie concretӑ, douӑ dintre formele creativitӑţii.     6 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Prin acţiunea lor de organizare sau, dimpotrivă, de destructurare a conduitei, procesele 
afective se înscriu în rândul proceselor de autoreglare, urmărind realizarea unui comportament 
adaptativ centrat pe stări de plăcere sau neplăcere, teamă sau bucurie. 
 

A. Menţionaţi două trăsături/caracteristici ale afectivităţii. 4 puncte 
B. Descrieţi succint un proces afectiv superior. 6 puncte 
C. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între afectivitate şi 

motivaţie. 10 puncte 
D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, pantomimica.  6 puncte 
E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia lipsa sau 

insuficienţa afectivităţii este expresia unei personalităţi armonioase.  4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele: 
 

Atenția și voința sunt două mecanisme de reglare ce contribuie la îndeplinirea optimă a 
unei activități în conformitate cu particularitățile subiectului și caracteristicile situației. 

 
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 au atât componente înnăscute, cât şi dobândite: 
1. Explicaţi rolul educaţiei în formarea şi dezvoltarea aptitudinilor.      6 puncte 
2. Argumentaţi succint faptul că aptitudinile reprezintă latura instrumental-operaţională a personalităţii. 
                                                4 puncte 
 


