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Examenul de bacalaureat 2011 
Proba   E. d)   

Proba scrisă la Psihologie    
Varianta 3 

 
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. Personalitatea în formare a copilului este influenŃată de mediul familial care poate 
susŃine, prin educaŃie şi exerciŃiu, dezvoltarea predispoziŃiilor aptitudinale.  

2. Datorită faptului că reprezintă primul contact cu stimulul şi oferă informaŃii concrete şi 
schematice asupra realităŃii, senzaŃia este baza cunoaşterii.  

3. IntervenŃia limbajului dirijează procesul perceptiv şi sporeşte calitatea imaginii 
perceptive. 

4. Imaginea senzorială se poate forma în condiŃii obişnuite şi în absenŃa stimulului.  
5. Trăsăturile temperamentale nu pot fi educate pentru că temperamentul este 

înnăscut, dar pot intra sub incidenŃa valorizării. 
6. InteligenŃa, după cum aprecia J. Piaget, este relaŃia dinamică dintre procesul de 

asimilare şi rearanjare, ceea ce conduce la adaptare. 
 

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 trăsături ale aptitudinii.  6 puncte 
C. ConstruiŃi un 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) 
Bazată pe operaŃii prefigurate, conservative sau pe încercarea de descoperire a unui nou 
principiu de relaŃionare, gândirea este orientată spre elaborarea cât mai multor soluŃii 
posibile; dintre acestea persoana va selecta soluŃia potrivită pentru situaŃia concretă. 
A. MenŃionaŃi două dintre trăsăturile gândirii. 4 puncte 
B. DescrieŃi succint formarea noŃiunilor. 6 puncte 
C. EvidenŃiaŃi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaŃie existentă între reprezentare şi 

gândire.  10 puncte 
D. IlustraŃi, printr-un exemplu concret, etapele rezolvării unei probleme. 6 puncte 
E. FormulaŃi un argument prin care să susŃineŃi afirmaŃia potrivit căreia cota de originalitate 

a produselor creative este expresia gândirii divergente. 4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea                (30 de puncte) 
A. Următorul text conŃine concepte psihologice şi evidenŃiază relaŃii între ele: 
ActivităŃile mai complexe sau noi pentru persoană necesită efort voluntar şi focalizarea în 
centrul atenŃiei atât a scopului, cât şi a mijloacelor de atingere a scopului. 
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 gândirea 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 limbajul este format dintr-un sistem de semne, reguli, convenŃii care susŃin nu 
numai comunicarea verbală, ci şi ansamblul activităŃilor sociale: 
1. ExplicaŃi specificul funcŃiei ludice a limbajului.             6 puncte 
2. ArgumentaŃi succint faptul că funcŃiile limbajului nu acŃionează izolat, ci sunt interdependente şi 

se condiŃionează reciproc.                4 puncte 
 

 


