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Varianta 6 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu se 

acord ă frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A.  
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 
1-b, 2-d, 3-b, 4-d, 5-c, 6-a  6x3p=18 puncte 
B.  
1. câte 3 puncte pentru menționarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale tipului temperamental 

coleric    2x3p=6 puncte  
2. câte 3 puncte pentru ilustrarea, prin câte o situaţie concretă, a fiecăreia dintre cele două 

însușiri definitorii ale tipului temperamental sangvinic     2x3p=6 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două procese psihice pe care le poate influenţa 

atenţia (de exemplu, memoria, afectivitatea) 2x2p=4 puncte  
B. câte 3 puncte pentru descrierea fiecăreia dintre trăsăturile/însuşirile atenţiei 2x3p=6 puncte  
C. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daţi în sensul specific psihologiei 
 2x1p=2 puncte 

- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi  4 puncte  
- coerenţa textului redactat 2 puncte 
- încadrarea în limita de spaţiu precizată 2 puncte  

D. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a atenţiei involuntare 6 puncte 
E. formularea unui argument prin care se respinge afirmaţia dată   4 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A 
1. - câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două procese psihice la care face referire textul 
                                               2x1p=2 puncte 
    - câte 1 punct pentru precizarea înţelesului fiecărui proces psihic menţionat        2x1p=2 puncte  
2. - prezentarea unei modalităţi prin care limbajul este implicat în desfăşurarea unuia dintre 
procesele psihice la care se referă textul dat                                                  4 puncte 
     -  încadrarea în limita de spaţiu precizată        2 puncte   
3. - explicarea modului specific în care interacţionează procesele psihice menţionate la punctul 1
                         6 puncte  
    - câte 2 puncte pentru menţionarea categoriei sau sistemului în care se încadrează fiecare 
dintre procesele psihice, menţionate explicit la punctul 1                             2x2p=4 puncte  
B. 
1. explicarea rolului inteligenţei în obţinerea performanţelor şcolare                 6 puncte 
2. argumentarea succintă a faptului că inteligenţa mijloceşte adaptarea la situaţii noi             4 puncte  


