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Examenul de bacalaureat 2012 
Proba   E. d)   

Proba scrisă la Psihologie    
MODEL 

 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile 
şi specializările din filiera vocaŃională, cu excepŃia profilului militar     
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A. CitiŃi cu atenŃie enunŃurile următoare.  

1. Reprezentarea este o imagine mentală secundară a obiectelor şi fenomenelor 
percepute anterior.  

2. Mecanismele verbale împiedică integrarea reprezentării în gândire şi în imaginaŃie. 
3. Potrivit teoriei lui I.P. Pavlov, însuşirile fundamentale ale sistemului nervos central 

sunt: forŃa/energia, mobilitatea şi echilibrul. 
4. Calitatea imaginii perceptive depinde de condiŃiile în care are loc perceperea 

obiectului. 
5. Conform teoriei psiho-genetice a inteligenŃei, elaborată de Jean Piaget, asimilarea şi 

acomodarea sunt două procese contradictorii care împiedică adaptarea optimă, 
eficientă la situaŃii noi, problematice. 

6. Asemănarea fundamentală dintre percepŃie şi senzaŃie constă în caracterul lor 
mijlocit.  

 
a) Pentru fiecare dintre enunŃurile de la 1 la 5, scrieŃi cifra corespunzătoare enunŃului şi 
notaŃi în dreptul ei litera A, dacă enunŃul este adevărat, sau F, dacă enunŃul este fals. 
  10 puncte 
b) Pentru enunŃul 6, transcrieŃi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al 
enunŃului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunŃul să 
devină adevărat. 10 puncte 
B. PrecizaŃi două dintre trăsăturile temperamentului melancolic.  6 puncte 
C. ConstruiŃi un enunŃ, corect din punct de vedere psihologic, care să evidenŃieze o relaŃie 
între aptitudine şi atitudine.  4 puncte 
 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Procesul imaginativ este specializat în explorarea necunoscutului, posibilului, pe când 
procesul caracteristic gândirii permite surprinderea a ceea ce este esenŃial, necesar şi 
general în realitate, sau ceea ce este logic posibil. 

A. MenŃionaŃi două dintre procedeele imaginative.         4 puncte 
B. DescrieŃi succint una dintre formele imaginaŃiei involuntare.  6 puncte 
C. EvidenŃiaŃi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaŃie existentă între gândire şi 

imaginaŃie.    10 puncte 
D. IlustraŃi, printr-un exemplu concret, visul de perspectivă.  6 puncte 
E. FormulaŃi un argument prin care să respingeŃi afirmaŃia potrivit căreia imaginaŃia şi 

gândirea sunt substituibile în procesul învăŃării.  4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea               (30 de puncte) 
A. Următorul text conŃine concepte psihologice şi evidenŃiază relaŃii între ele: 
Chiar dacă motivaŃia, ca proces psihic, reprezintă resortul intern al conduitei, voinŃa este 
aceea care asigură mobilizarea persoanei în vederea depăşirii obstacolelor şi realizării 
scopurilor conştient stabilite. 
1. PrecizaŃi conŃinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul. 

                          4 puncte 
2. PrezentaŃi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care afectivitatea este implicată 

în desfăşurarea unuia dintre procesele/fenomenele psihice la care se referă textul dat.
                           6 puncte 

3. ExplicaŃi modul specific în care interacŃionează componentele vieŃii psihice identificate în 
text şi precizate la punctul 1., menŃionând totodată şi categoria sau sistemul în care se 
încadrează fiecare.                     10 puncte 
 

B. Ştiind că orientarea, direcŃionarea este una dintre caracteristicile atenŃiei: 
1. ExplicaŃi relaŃia dintre caracteristicile stimulului şi atenŃie.        6 puncte 
2. ArgumentaŃi succint faptul că atenŃia postvoluntară, deprinderea de a fi atent, se formează pe 
baza atenŃiei voluntare.                        4 puncte 
 

 


