
Ministerul Educaţiei Naționale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la psihologie  Varianta 3 

Pagina 1 din 3 

Examenul de bacalaureat na țional 2017 
Proba E. d) 
Psihologie  

 Varianta 3 
 
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. 
 
I TÉTEL (30 pont) 
Minden feladat esetében írja le a vizsgalapra a helyes válasznak megfelelő betűt. Egyetlen helyes 
válaszlehetőség van. 
 
1. Azok, az érzetek, amelyek a tárgyakról és a külső világ jelenségeiről információkat 

szolgáltatnak: 
a. proprioceptívek és kinesztétikusak 
b. éhség, szomjúság és fájdalom érzetek 
c. vizuális, auditív, szaglás, ízlelés, tapintás érzetek 
d. belső és egyensúlybeli érzetek 

 
2. Az észlelés egy kontextuális kép mert: 
a. csak a tárgy konkrét jelenlétében alakul ki, annak az érzékszervekre való hatása által 
b. magába foglalja a tárgy fontos és részletes tulajdonságait 
c. egy konkrét tárgy képe 
d. tér-időbeli kontextus összes elemeivel egyidőben alakul ki 

 
 
3. Magukba foglalva a tárgy egész osztályának közös és sajátos tulajdonságait, a képzetek 

előkészítik és előnybe részesítik:  
a. a gondolkodás általánosítási műveleteit 
b. a beszéd folytonosságát 
c. a gyors, intuitív és önkéntes bevésést 
d. a lassú, önkéntelen és deduktív gondolkodási rendszert 

 
4. A gondolkodásnak azon műveleti oldala amely, leírja, hogy az információ hogyan 

dolgozódik fel, kifejeződik: 
a. a megértésben 
b. a reprezentációban 
c. a tanulásban 
d. az észlelésben 

 
5. A telefonszámok, nevek, történelmi dátumok, földrajzi egységek, képletek, a növények latin 

megnevezések rögzítésénél a leggyakrabban alkalmazott memorizálási forma: 
a. logikus 
b. mechanikus 
c. posztvoluntáris 
d. affektív  

 
6. Egy személy gondolatainak, lelki állapotának és tevékenységének képzeletbeli átélése 

valaki által, nem más, mint: 
a. ábrándozás 
b. analógia 
c. behelyettesítés  
d. empátia 
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7. A heurisztika, mint megoldási eljárás, az összességét jelöli a:  
a. biztos hatékonyságú, jól meghatározott szabályok szerinti munka módozatnak 
b. standardizált problémamegoldási stratégiáknak 
c. nemszokványos gondolkodási stratégiáknak 
d. jól meghatározott probléma megoldási módozatoknak 

 
8. Pszichológiai szempontból, az intelligencia: 

a. a személyiség érték-racionális oldala 
b. egy általános képesség 
c. speciális képességek összessége 
d. a személyiség energetikai oldala 

 
9. A figyelem hosszabb ideig való fenntartása ugyan arra a tárgyra, utal:  
a. a figyelem stabilitására 
b. a figyelem mobilitására 
c. a figyelem megosztottságára 
d. a figyelem terjedelmére 

 
10. Az akadályok leküzdése, és a tudatosan kitűzött célok elérése érdekében működésbe lépő, 

magasabb szintű szabályozó lelki folyamat: 
a. a figyelem 
b. az akarat 
c. az emlékezet 
d. az érzelem 

 
 
II. TÉTEL (30 pont) 

A. A bal oldali oszlopban az emlékezet sajátosságai vannak felsorolva, a jobb oldaliban pedig 
igaz kijelentések azzal kapcsolatosan. Írják le a vizsgalapra a helyes megfeleltetéseket a bal 
oszlopban lévő betűk és a jobb oldali oszlopban lévő számok között. 
 
a. A felidézés pontossága 

vagy hűsége 
 
b. A bevésés gyorsasága 
 
c. A terjedelem 
 
d. A képlékenység vagy 

mobilitás 

1. Kiemeli azt a tényt, hogy a bevésettek helyesen vannak 
megőrizve, elfogadható formában, hosszú ideig. 

2. Az, az információ mennyiség, amellyel dolgozni tudunk. 
3. Kifejezi azt, hogy az információ bevésése gyorsan, 

gazdaságosan és ismételések által valósul meg. 
4. Az a képesség, amely lehetővé teszi az új ismeretek 

felhalmozását, a régiek újraszervezését, átszervezését 
és a kevésbé hasznosak elfelejtését.  

5. A felismerés és a visszaadás pontosságának, 
helyességének és tisztaságának fokára utal. 

  

12 pont 
B. 
Olvassa el figyelmesen a következő szöveget: 
 
 A gondolkodás gondolatokat és adatokat nyújt a valóságról, és ugyanakkor vezérli bizonyos 
mértékben a képzeleti átalakításokat. 
 
A fenti szövegből kiindulva válaszoljon az alábbi követelményekre: 
 
1. Említsen meg két lelki folyamatot, amelyre explicit módon utal a szöveg.                        4 pont  
2. Pontosítsa három jellemzőjét az 1 pontban megemlített folyamatok egyikénél.               6 pont 
3. Alkosson egy példát amelyben szemlélteti a képzeleti eljárások egyikét.                         4 pont  
4. Érveljen hozzávetőlegesen öt sorban a megértésnek a problémamegoldásban betöltött 

szerepe mellett.                   4 pont  
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III. TÉTEL (30 pont) 
Olvassa el figyelmesen a következő szöveget: 
 

Kevés barátja volt, mert az aszocialitás azon fajtájától szenvedett, mely a túlzott 
toleranciából és megértésből fakad. Nem diszkrimináló, elütő ízlése kirekesztette azon 
csoportokból, melyek az undor alapján szerveződnek. Kíváncsisága és szenvedélye, melyek 
semmibe vették a határokat és klánokat, saját hazájában hontalan emberré tették őt. Egy olyan 
világban, melyben a közvéleményt a felmérésekre adott igen, nem vagy vélemény nélküli válaszok 
határolják, Antoine nem akart egyetlen válaszlehetőséget sem bejelölni. Valami mellett vagy ellen 
lenni, számára, bizonyos komplex kérdések elviselhetetlen korlátozását jelentette, ezenkívül 
enyhén szerény volt, ehhez pedig úgy ragaszkodott, mint gyerekkora kincséhez. Az volt a 
benyomása, hogy egy emberi lény annyira széles körű és gazdag, hogy ezen a földön nincs annál 
nagyobb hiúság, mint túlzottan magabiztosnak lenni önmagaddal és azzal az ismeretlennel 
szemben, melyet a világ jelent. Egy adott pillanatban attól félt, nehogy elveszítse cseppnyi 
félénkségét és azok csoportjába tartozzon, akik megvetnek, ha nem dominálod őket; de elszánt 
akarattal sikerült megőriznie, mint személyiségének egy óázisát. Annak ellenére, hogy számos és 
mély sebeket ejtettek rajta, ez nem keményítette meg jellemét; erős érzékenysége érintetlen 
maradt, mely egy főnixi selyemtesthez hasonlóan, valahányszor gyűrték vagy ütötték, mind 
tisztábban született újjá. Végső soron, ha józanul hitt önmagában, törekedett arra, hogy ne higgye 
magát túl okosnak, hogy ne fogadja el túl könnyen saját gondolatatit, mert tudta mennyire szereti 
elméinek szavait, amelyek kedvére járjanak és becsapván bátorítják. 

(Martin Page, M-am hotărât să devin prost) 
 

A fenti szövegből kiindulva válaszoljon az alábbi követelményekre: 
 
 
A. Említse meg, C.G. Jung elmélete alapján Antoine temperamentumának típusát. Pontosítson a 

szöveg alapján két gondolatot/kijelentést amellyel igazolja adott válaszát.        6 pont  
B. Úgy gondolja, hogy Antoine egy érzéketlen személy volt? A szövegre utalva pontosítson egy 

érvet, amivel az adott válaszát igazolja.             4 pont  
C. A szöveg pontosítja, hogy Antoine hazátlan volt saját országában. A szövegre utalva említsen 

meg két érvet, ami ezt az állítást igazolja.                                                        6 pont  
D. Hozzávetőlegesen fél oldalas terjedelemben, G.W. Allport elmélete alapján, mutassa be 

Antoine jellemét, kiemelvén egy kardinális és két alaptulajdonságát a jellemének      10 pont  
E. Foggalmazzon meg egy érvet amely cáfolja azt a kijelentést, hogy a jellem velünkszületett. 

                     4 pont  
 


