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Examenul de bacalaureat  2012 
Proba E. d) 

Proba scris ă la Psihologie  

 Varianta 1 
 
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)  
A. Olvassátok figyelmesen az alábbi kijelentéseket! 

1. Az érzetek erőssége az inger erősségének függvénye csupán. 
2. Az érzetektől eltérően, a képzetek által a tárgyak egységes egészének a megismerése 

valósul meg.  
3. A képzetek szolgáltatta mentális reprezentációk egységesek, de sematikusak.  
4. A jellem velünk született.  
5. Az intelligencia magas szintje mindig a kreativitás magas szintjével társul.  
6. A jellembeli sajátosságok azt fejezik ki, ami a személyiségben meghatározó és változó.  
 

a) Írjátok ki a vizsgalapra az első öt kijelentésnek megfelelő szánmot, és jelöljétek I-vel, ha a 
kijelentést igaznak találjátok, illetve a H-val , ha a kijelentést hamisnak vélitek!        
                           10 pont 
b) A 6. kijelentésben  írjátok át azt a fogalmat, amely a mondatot helytelenné teszi és 
helyettesítsétek azzal a fogalommal, amely által helyes kijelentést kapunk!       
                  10 pont 
 
B. Nevezzétek meg az érzetnek – mint megismerő folyamatnak – két sajátosságát!  6 pont  
C. Az érzetek és képzetek viszonyára vonatkozóan alkossatok egy pszichológiailag helyes 
kijelentést!  4 pont 
 
 
II. TÉTEL (30 pont)  
A belső átélés által kifejeződő érzelem olyan szabályozó folyamatnak tekinthető, melynek 
sajátosságát nem annyira a szubjektum és a tárgy közötti kapcsolat adja, hanem inkább az a 
jelentés, amellyel a szubjektum felruházza a tárgyat; következésképp az érzelmi folyamatok 
hatására az ember folyamatos egyidejű pszichés és viselkedéses impulzusok alatt áll.  
 

A. Nevezzétek meg az érzelmi folyamatok két sajátosságát!          4 pont  
B. Mutassatok be tömören egy komplex érzelmi folyamatot!                              6 pont  
C. Mutassatok rá egy összefüggésre hozzávetőlegesen fél oldal terjedelemben, amely a 

magasabb rendű érzelmek és a kognitív motiváció között létezik! 10 pont 
D. Szemléltessetek konkrét példával egy alapvető érzelmi folyamatot! 6 pont 
E. Érveljetek amellett, hogy az érzelmek a világ rezdülései a szubjektumban és az egyén 

rezdülései önmagában! 4 pont  
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III. TÉTEL  (30 pont)  
A. Az alábbi szövegrész pszichológiai fogalmakra és a közöttük lévő kapcsolatokra mutat 
rá: 
 
Annak ellenére, hogy a gondolkodás pontosságra és szabályosságra épül – a gondolkodási 
műveletek révén –, és a képzeletet spontaneitás és rugalmasság jellemzi, a képzelet 
működtetése mégis a gondolkodás szolgáltatta logikai alapokon valósulhat meg, még ha ez 
sok esetben nem is annyira nyilvánvalóan szembetűnő.  
 
1. Határozzátok meg azon két pszichológiai fogalmat, amelyre a fenti szövegrész utal.   4 pont  
2. Körülbelül tíz sorban mutassátok be hogyan vesz részt a gondolkodás a fenti szövegben 
bemutatott valamelyik lelki folyamat/jelenség megvalósulásában.          6 pont  
3. Határozzátok meg azt a módot, ahogyan a szövegben beazonosított és az első pontban 
meghatározott lelki élet összetevői összekapcsolódnak, hatnak egymásra, említsétek meg azt 
a kategóriát, amelybe beleillenek.            10 pont  

 
B. Annak ismeretében, hogy a viselkedés a személy legstabilabb meghatározója, mely egyben 

jellemzi és meg is különbözteti egymástól az egyéneket:  
1. Magyarázzátok a társas környezet szerepét a személyiség alakulásában!                     6 pont 
2. Érveljetek tömören amellett, hogy az ember személyisége alapjaiban nem változtatható meg 
átmeneti és véletlenszerű helyzetek hatására!                                   4 pont 

 


