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Proba E. d) 

Proba scrisă 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 acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.  

1. Intensitatea senzaţiei depinde doar de intensitatea stimulilor. 
2. Spre deosebire de senzaţie, percepţia realizează o cunoaştere a obiectelor în 

integralitatea şi unitatea lor. 
3. Imaginile furnizate de reprezentare sunt unitare, dar schematice. 
4. Caracterul este eminamente înnăscut. 
5. Un nivel ridicat de inteligenţă conduce întotdeauna la un nivel ridicat de creativitate. 
6. Trăsăturile de caracter exprimă ceea ce e definitoriu şi variabil în personalitatea umană.  
 

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 5, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în 
dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. 
  10 puncte 
b) Pentru enunţul 6, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului, 
realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să devină adevărat. 
                          10 puncte 
B. Precizaţi două dintre caracteristicile senzaţiei, ca proces de cunoaştere.  6 puncte 
C. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere psihologic, care să evidenţieze o relaţie între 
senzaţie şi reprezentare.  4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Afectivitatea, exprimată prin trăiri afective, este un proces psihic de autoreglare al cărui specific 
este conferit nu atât de relaţia dintre subiect şi obiect, cât mai ales de semnificaţia pe care 
subiectul o acordă obiectului; prin urmare, fiinţa umană trăieşte o vibraţie concomitent psihică şi 
comportamentală în momentul desfăşurării proceselor afective. 
 

A. Menţionaţi două dintre trăsăturile proceselor afective.       4 puncte 
B. Descrieţi succint un proces afectiv complex.                      6 puncte 
C. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între etapele formării 

unui proces afectiv superior şi motivaţia cognitivă.  10 puncte 
D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, un proces afectiv primar. 6 puncte 
E. Formulaţi un argument prin care să susţineţi afirmaţia potrivit căreia afectivitatea este 

rezonanţa lumii în subiect şi a subiectului în lumea sa. 4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele: 
 
Deşi gândirea se bazează pe precizie şi rigurozitate, fiindu-i specifice operaţiile logice, iar 
imaginaţia se caracterizează prin spontaneitate şi plasticitate, totuşi mijlocitorul imaginaţiei este 
suportul logic al gândirii – cu toate că el nu apare întotdeauna într-o formă explicită, manifestă. 
 
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 elementul stabil al conduitei unei persoane, ce caracterizează şi totodată 
diferenţiază indivizii între ei, este personalitatea: 

1. Explicaţi rolul mediului social în formarea personalităţii.                           6 puncte 
2. Argumentaţi succint faptul că personalitatea unui om nu poate fi radical modificată de situaţiile 
tranzitorii sau accidentale.                                 4 puncte 

 


