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Psihologie
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 4
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din
filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

•
•
•

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
A.
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1-d, 2-b, 3-c, 4-a, 5-b, 6-c
6x3p=18 puncte
B.
1. câte 3 puncte pentru menționarea fiecăruia dintre cei doi factori care contribuie la dezvoltarea
creativităţii
2x3p=6 puncte
2. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a creativității inventive
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
A. câte 2 puncte pentru menţionarea fiecărei deosebiri existente între atenţia voluntară şi atenţia
involuntară
2x2p=4 puncte
B. descrierea succintă a atenţiei postvoluntare
6 puncte
C. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daţi în sensul specific psihologiei
2x1p=2 puncte
- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi
4 puncte
- coerenţa textului redactat
2 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată
2 puncte
D. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a oricărei calități/însușiri a atenţiei
6 puncte
E. formularea unui argument prin care se respinge afirmaţia dată
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
A.
1. - câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două procese psihice la care face referire textul
2x1p=2 puncte
- câte 1 punct pentru precizarea înţelesului fiecărui proces psihic menţionat
2x1p=2 puncte
2. - prezentarea unei modalităţi prin care limbajul este implicat în desfăşurarea unuia dintre
procesele psihice la care se referă textul dat
4 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată
2 puncte
3. - explicarea modului specific în care interacţionează procesele psihice menţionate la punctul 1
6 puncte
- câte 2 puncte pentru menţionarea categoriei sau sistemului în care se încadrează fiecare dintre
procesele psihice, menţionate explicit la punctul 1
2x2p=4 puncte
B.
1. explicarea rolului trӑsӑturilor cardinale/dominante în conduita unei persoane
6 puncte
2. argumentarea succintă a faptului că modul particular de integrare şi utilizare comportamentalӑ a
trӑsӑturilor asigurӑ manifestarea tipicӑ şi originalӑ a personalitӑţii
4 puncte
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