
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 

 

Probă scrisă la Psihologie  Varianta 3 
Barem de evaluare şi de notare 

1 

Examenul de bacalaureat 2011 
Proba E. d) 

Proba scrisă la Psihologie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 3 

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

 
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 

 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A.  
a) câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte, astfel: 
1-A, 2-F, 3-A, 4-F, 5-F  5x2p=10 puncte 
b) - transcrierea cuvântului/sintagmei care determină caracterul eronat al enunŃului: de 
exemplu, rearanjare  5 puncte 
     - înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunŃul să devină adevărat: de exemplu, 
acomodare  5 puncte 
B. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale aptitudinii    2x3p=6 puncte 
C. construirea unui enunŃ, corect din punct de vedere psihologic, care să evidenŃieze o 
relaŃie între reprezentare şi spirit de observaŃie  4 puncte 
 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
A. câte 2 puncte pentru menŃionarea oricăror două dintre trăsăturile gândirii (de exemplu, 

caracterul mijlocit, caracterul procesual)    2x2p=4 puncte 
B.  descrierea succintă a formării noŃiunilor  6 puncte 
C. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daŃi în sensul specific psihologiei 
 2x1p=2 puncte 

- evidenŃierea unei corelaŃii existente între termenii daŃi  4 puncte 
- coerenŃa textului redactat              2 puncte 
- încadrarea în limita de spaŃiu precizată  2 puncte 

D. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a etapelor rezolvării unei probleme  6 puncte 
E. formularea unui argument prin care se susŃine afirmaŃia dată  4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea        (30 de puncte) 
A 
1. - câte 1 punct pentru menŃionarea oricăror două concepte psihologice la care face 
referire textul                     2x1p=2 puncte 
    - câte 1 punct pentru precizarea conŃinutului fiecărui concept menŃionat  2x1p=2 puncte 
2. - prezentarea unei modalităŃi prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia 
dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat                       4 puncte 
     -  încadrarea în limita de spaŃiu precizată               2 puncte 
3. - explicarea modului specific în care interacŃionează componentele vieŃii psihice, 
menŃionate la punctul 1                  6 puncte 
     - câte 2 puncte pentru menŃionarea categoriei sau a sistemului în care se încadrează 
fiecare dintre componentele vieŃii psihice, menŃionate explicit la punctul 1   
           2x2p=4 puncte 
B. 
1.  explicarea specificului funcŃiei ludice a limbajului                          6 puncte 
2. argumentarea succintă a faptului că funcŃiile limbajului nu acŃionează izolat, ci sunt 
interdependente şi se condiŃionează reciproc                4 puncte 
 

 


