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Examenul de bacalaureat 2010 
Proba   E - d)   

Proba scrisă la Psihologie    
 

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

• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
Varianta 10 

 

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

1. InteligenŃa, ca aptitudine generală, are un rol important în obŃinerea performanŃelor şcolare. 
2. Mecanismele verbale nu au niciun rol în procesul formării unei reprezentări. 
3. Aptitudinile reprezintă latura dinamico-energetică a personalităŃii. 
4. Cea mai simplă legătură informaŃională a omului cu realitatea este realizată prin intermediul 

senzaŃiilor. 
5. PercepŃia are atât o natură intuitiv-figurativă, cât şi una operaŃional-intelectivă şi, de aceea, 

ea face trecerea la procesele cognitive superioare.  
6. Reprezentarea furnizează o imagine unitară dar schematică a însuşirilor concrete şi 

caracteristice ale obiectelor şi fenomenelor în condiŃiile acŃiunii directe a acestora asupra 
analizatorilor. 

 

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 calităŃi ale imaginii perceptive.       6 puncte 
 

C. ConstruiŃi un enunŃ, corect din punct de vedere psihologic, care să evidenŃieze o relaŃie între 
temperament şi caracter.                     4 puncte 
 
 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Fiecare dintre noi ne imaginăm drumul propriei deveniri, ajutaŃi fiind de modelele pe care le oferă 
societatea, de aşteptările faŃă de noi înşine sau de standardele morale şi profesionale pe care le 
împărtăşim. 
 
A. MenŃionaŃi două caracteristici ale procesului imaginativ.      4 puncte 
B. DescrieŃi succint visul de perspectivă, ca formă a imaginaŃiei.     6 puncte 
C. EvidenŃiaŃi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaŃie existentă între imaginaŃie şi situaŃie 

problemă.                      10 puncte 
D. IlustraŃi, printr-un exemplu concret, una dintre formele imaginaŃiei involuntare.   6 puncte 
E. FormulaŃi un argument prin care să respingeŃi afirmaŃia potrivit căreia experienŃa, cunoştinŃele 

acumulate joacă un rol nesemnificativ în procesul imaginativ.     4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. Următorul text conŃine concepte psihologice şi evidenŃiază relaŃii între ele: 

Componentele sistemului motivaŃional dobândite pe parcursul vieŃii se asociază cu trăiri afective 
care susŃin, dinamizează activitatea sau, dimpotrivă, o dezorganizează. Când între afectiv şi 
motivaŃional se creează un echilibru dinamic, satisfacerea trebuinŃei este mai sigură. 
 
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 limbajul este implicat 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, pe parcursul vieŃii, calităŃile voinŃei se dezvoltă în funcŃie de complexitatea şi 

dificultatea sarcinilor asumate: 
 1  ExplicaŃi rolul fermităŃii, al tăriei voinŃei, în depăşirea obstacolelor ce se interpun în calea 

atingerii scopurilor.          6 puncte 
2. ArgumentaŃi succint faptul că activitatea este cadrul obiectiv de manifestare şi afirmare a voinŃei.
             4 puncte 

 
 


