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Examenul de bacalaureat național 2013 
Proba E. d) 

 
Psihologie 

 Varianta 6 
 
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. Produsă la relaţia directă dintre stimul şi analizator, senzaţia este caracterizată prin însuşiri 

cum sunt: 
a. intensitate, discriminare, durată, modalitate 
b. calitate, durată, intensitate, tonalitatea afectivă 
c. discriminare, durată, tonalitatea afectivă, intensitate 
d. modalitate, discriminare, durată, calitate  

 
2. Percepţia este un proces cognitiv senzorial care se finalizeazӑ prin imagini: 

a. simple, separate şi primare 
b. bogate în conţinut, primare şi schematice 
c. separate, totalizatoare şi concrete 
d. bogate în conţinut, unitare şi totalizatoare 

 
3. În funcţie de gradul de generalitate reprezentările pot fi: 

a. reproductive sau anticipative 
b. generale sau individuale 
c. auditive sau kinestezice 
d. vizuale sau anticipative 

 
4. Memorarea logică pune în evidenţă: 

a. implicarea afectivității în memorare 
b. implicarea repetiţiei în memorare 
c. implicarea percepţiei în memorare 
d. implicarea înţelegerii în memorare 

 
5. În absenţa gândirii: 

a. atât memoria cât şi imaginaţia ar funcţiona normal 
b. procesul memorării s-ar realiza normal, dar cel al imaginaţiei nu 
c. memoria şi imaginaţia nu şi-ar putea îndeplini integral funcţiile 
d. doar imaginaţia s-ar realiza, nu şi memoria 

 
6. Reveria, ca formă involuntară a imaginaţiei, se caracterizează prin aceea că: 

a. are ca suport dorinţe, speranţe şi dispune de un aport raţional redus 
b. desfӑşurarea ei este concomitentӑ cu soluţionarea efectivӑ a problemei 
c. are caracter haotic, absurd 
d. se desfăşoară cu control voluntar 

 
18 puncte 
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B. Trăsăturile temperamentale deşi sunt înnăscute, se integrează şi se subordonează din punct de 
vedere dinamic structurilor de control valoric existente în caracter doar dacă persoana are o voinţă 
puternică; altfel situaţiile critice lasă să iasă la iveală temperamentul în forma sa originară. 
1. Menționați două dintre trӑsӑturile tipului temperamental coleric.    6 puncte 
2. Ilustrați, prin câte o situație concretă, două însușiri definitorii ale tipului temperamental 
sangvinic.            6 puncte 

 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Resimţită pe plan intern ca o stare de încordare iar pe plan extern ca o focalizare asupra unui 
obiect sau fenomen, atenţia, chiar dacă nu are un scop în sine, este inerentă procesului de 
explorare a mediului, în vederea sesizării sau căutării a „ceva” ce constituie un mijloc pentru 
realizarea unui scop. 
 

A. Menţionaţi două dintre procesele psihice pe care le poate influenţa atenţia.       4 puncte 
B. Descrieţi succint două dintre trăsăturile/însuşirile atenţiei.   6 puncte 
C. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între atenţie şi 

afectivitate.                                                                                                                  10 puncte 
D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, atenţia involuntară. 6 puncte 
E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia deprinderea de a fi 

atent, condiţie a manifestării atenţiei postvoluntare, conduce la sporirea efortului psihic 
solicitat de adaptare. 4 puncte 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele: 
 
Fără a avea corespondent în experienţa anterioară a subiectului stocată cu ajutorul memoriei, 
imaginaţia creatoare subordonează gândirea, care devine, în planul dinamicii mintale, un 
instrument al său. 
 
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 inteligenţa nu se afirmă numai prin înalta funcţionalitate a intelectului, ci antrenează 
întreaga personalitate: 

1. Explicaţi rolul inteligenţei în obţinerea performanţelor şcolare.     6 puncte 
2. Argumentaţi succint faptul că inteligenţa mijloceşte adaptarea la situaţii noi.                4 puncte 
 


