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Examenul de bacalaureat  2012 
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. 

 
 
 
СУБЈЕКАТ I (30 поена) 

A. Пажљиво прочитајте следеће исказе. 
1. Интензитет осећаја зависи само од интензитета стимуланса. 
2. За разлику од осећаја, опажај подразумева познавање предмета у њиховој 

целокупности. 
3. Слике  испоручене приказима су целокупне, али шематски представљене. 
4. Карактер је углавном урођен. 
5. Виши ниво интелигенције увек води ка вишем нивоу креативности.  

         6.   Особине карактера изражавају то што је основно и променљиво у људској         
личности.  

a) За сваки исказ од 1 до 5, напишите одређени број исказа и успрам њега слово Т, ако 
исказ је тачан, или Н, ако исказ је нетачан. 
  10 поена 
б) За исказ 6, препишите реч/израз који одређује нетачан карактер исказа, а истовремено 
замените реч/израз да би исказ био тачан.                               10 поена 
Б. Наведите две карактеристике осећаја, као процес сазнања.  6 поена  
Г. Саставите исказ, психолошки тачан, који да истакне однос између осећаја  
и приказа.  4 поена 
 
 
СУБЈЕКАТ II (30 поена) 
Афективност, изражена афективним стањима, је психички процес аутоматског 
регулисања чија специфичност јесте дата не толико од односа између субјекта и 
предмета, колико од важности коју субјекат даје предмету; значи да, људско биће 
доживљава за време афективних процеса истовремено и психичку вибрацију а и 
вибрацију која се односи на његово понашање. 
 

A. Наведите двe oсобине афективних процеса.                    4 поена 
Б. Укратко опишите један комплексни афективни процес.                      6 поена 

     Г Истакните, на пола странице, постојећу везу између етапа стварања једног вишег 
афективног процеса и когнитивне мотивације.             10 поена 
Д.. Представите конкретним примером један основни афективни процес. 6 поена 

           Е. Образложите исказ сходно којим афективност је одзвук света у субјекту и        
субјекта у његовом свету.                                                                                                 4 поена 

 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

Probă scrisă la Psihologie  Varianta 1 
2 

 
СУБЈЕКАТ III (30 поена) 
A. Следећи текст садржи психолошке изразе и истиче односе између њих:  
Мишљење се ослања на прецизност и ригурозност, и специфичне су му логичне 
операције, машта се одликује природношћу и пластицитетом, тако да посредник 
маште је логични осланац мишљења – и ако, он се не појављује увек у конкретном 
облику.  
 
1. Прецизирајте смисао два психичка процеса на које се односи текст.               4 поена 
2. Представите, у десет редова, начин на који говор утиче на одвијању једног од 

психичких процеса на којем се односи дати текст.                                           6 поена 
3. Објасните специфичан начин на којем интеракционишу психички процеси 

идентификовани у тексту и прецизирани на тачку 1, истакнувши истовремено и 
категорију или систем којем припадају.                                                10 поена 
 

Б. Знајући да непромењив елеменат понашања једне особе, који истовремено одликује и 
разликује појединце, је личност:  

1. Објасните улогу социјалне средине у стварању личности.                                  6 поена 
2. Укратко образложите чињеницу да личност једног човека не може да буде радикално 
промењена од стране краткотрајних и случајних ситуација.                             4 поена 

 


