Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2013
Proba E. d)
Psihologie
Varianta 2
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.
a.
b.
c.
d.

Calitatea unei senzații este determinată de:
durata prezenţei stimulului
intensitatea stimulului şi de starea subiectului
specificul stimulului şi caracteristicile structurale şi funcţionale ale analizatorului
ecoul, rezonanţa afectivă în funcţie de experienţa personală a subiectului

2.

Percepția este o imagine bogată în conținut pentru că:
a. se formează 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 spatio-temporal

3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
c.
d.

Reprezentarea este un proces:
cognitiv-inferior
cognitiv-superior
cognitiv-logic
cognitiv-senzorial
Orice proces de rezolvare a unei problemei începe cu:
elaborarea ipotezelor privind modul de rezolvare a problemei
formularea şi verificarea ipotezelor de rezolvare a problemei
reformularea problemei, stabilirea cunoscutelor și necunoscutelor
alegerea unui model rezolutiv, urmată de verificarea soluţiei considerate ca optimă
Faptul că omul reţine şi reactualizează doar o parte din informaţii evidenţiază o trăsătură a
memoriei, şi anume caracterul ei:
selectiv
mijlocit
inteligibil
activ
Cea mai frecventă formă a imaginaţiei, utilizată aproape zilnic în activitatea şcolară este:
reveria
imaginaţia involuntară
visul de perspectivă
imaginaţia reproductivă
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18 puncte
B. Harnic sau superficial, conştiincios sau leneş, îngâmfat sau modest sunt doar câteva dintre
atitudinile pe care le putem manifesta în situaţii de viată; în formarea lor se implică familia, şcoala,
societatea în ansamblu; astfel atitudinile devin componente stabile ale conduitei fiecăruia dintre noi.
1. Menţionaţi două condiţii necesare trăsăturilor volitive pentru a deveni trăsături de caracter.
6 puncte
2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, stăpânirea de sine, ca trăsătură de caracter.
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
„Eul este dotat cu o putere sau forţă creatoare, cucerire târzie a umanităţii, pe care noi o numim
voinţă.” (C. G. Jung)
A. Menţionaţi două deosebiri existente între actul voluntar şi actul involuntar.
4 puncte
B. Descrieţi succint două dintre calitățile voinței.
6 puncte
C. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între voinţă şi motivaţie.
10 puncte
D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret una dintre etapele/fazele actului voluntar.
6 puncte
E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia voinţa este un
mecanism psihic înnăscut.
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

(30 de puncte)

Decodificarea informaţiei, implicatӑ de procesul înţelegerii, este realizatӑ cu ajutorul gândirii care
asigurӑ un traseu adecvat în selectarea vechilor informaţii, acumulate de memorie, sau al trierii
celor noi.
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 una dintre laturile instrumental operaţionale ale personalitӑţii este inteligenţa:
1. Explicaţi rolul inteligenţei, ca aptitudine generalӑ, în rezolvarea de probleme.
6 puncte
2. Argumentaţi succint faptul că prezenţa performanţei indiferent de domeniul în care este obţinutӑ
este atestarea unei forme de inteligenţӑ.
4 puncte
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