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Simulare -  Examenul de bacalaureat național 2016 
Proba E. d) 
Psihologie 

 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar.  
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  
 
SUBIECTUL I                                                                                                          (30 de puncte) 
Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 
situațiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 
1. Durata unei senzații este determinată de: 
  a.  ecoul, rezonanța afectivă, în funcție de experiența personală a subiectului 
  b.  intensitatea stimulului și de starea subiectului 
  c.  specificul stimulului și caracteristicile structurale și funcționale ale analizatorului 
  d.  durata prezenței stimulului, dar nu încetează imediat după dispariția acestuia 

2. Percepția este o imagine primară, deoarece:  
  a. cuprinde în ansamblul ei atât însușirile importante, cât și pe cele de detaliu 
  b. se formează numai în prezența obiectului concret, prin acțiunea acestuia asupra 

analizatorilor 
  c. este imaginea unui obiect concret 
  d. se realizează concomitent cu celelalte elemente aflate într-un context spațio-temporal 

3. Un arhitect primește o comandă pentru proiectarea unui ansamblu rezidențial; imaginea 
mintală a acestui ansamblu de clădiri pe care arhitectul urmează să îl transpună într-o  machetă 
face referire la: 
  a.  o imagine senzorială 
  b.  un câmp perceptiv 
  c.  o reprezentare generală 
  d.  o senzație vizuală 

4. Prima etapă a actului voluntar este: 
  a.  articularea motivațională, prefigurarea intenției sau impulsul 
  b.  lupta motivelor 
  c.  articularea volițională, reformularea sau simplificarea ipotezelor  
  d.  luarea hotărârii 

5. Faptul că omul reține și reactualizează doar o parte din informații evidențiază o trăsătură a 
memoriei, și anume caracterul ei: 
  a.  selectiv 
  b.  mijlocit 
  c.  inteligibil și sistemic 
  d.  situațional sau contextual  
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6. Uitarea este un fenomen psihic: 
a. nefiresc și relativ patologic 
b. nefiresc și selectiv 
c. natural și relativ necesar 
d. întotdeauna pozitiv și necesar 

7. Emoțiile integrate principalelor forme de activitate sunt numite și emoții: 
  a.  superioare 
  b.  afective 
  c.  curente 
  d.  situaționale 

8. Forma imaginației care presupune proiectarea mintală a drumului propriu de dezvoltare 
conform disponibilităților personale și cerințelor societății este: 
  a.  visul de perspectivă 
  b.  imaginația reproductivă 
  c.  visul din timpul somnului 
  d.  imaginația creatoare 

9. În cadrul procesului motivațional, motivele constituie:  
  a.  idei adânc implantate în structura personalității, puternic trăite afectiv  
  b.  reactualizări și transpuneri în plan subiectiv ale stărilor de necesitate  
  c.  ansamblul teoriilor despre lume și viață  
  d.  reactualizări și transpuneri în plan obiectiv ale ideilor-forță 

10. Caracterul, alcătuit din trăsături care se desfășoară pe un continuum, de la pozitiv la 
negativ, reprezintă latura: 
  a.  dinamico-energetică a personalității 
  b.  relațional-valorică a personalității 
  c.  rezolutiv-productivă a personalității 
  d.  transformațional-constructivă a personalității 

SUBIECTUL II                                                                                                         (30 de puncte) 
Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Selectivitatea și distributivitatea atenției sunt influențate și de dificultatea sarcinilor ce 
trebuie executate simultan. Pe de altă parte, nivelul de atingere a scopului va fi influențat atât de 
tipul de sarcină și capacitatea de efort voluntar a persoanei, cât și de implicarea atenției în 
focalizarea scopului. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 
1. Precizați înțelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul.         4 puncte 
2. Prezentați, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în 
desfășurarea unuia dintre procesele psihice la care se referă textul dat.                        6 puncte 
3. Explicați modul specific în care interacționează procesele psihice identificate în text și 
precizate la punctul 1, menționând totodată și categoria sau sistemul în care se încadrează 
fiecare.                                                 10 puncte  
4. Construiți un exemplu prin care să evidențiați relația dintre atenția involuntară și manifestarea 
pasiunilor.                  4 puncte 
5. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, faptul că voința nu înseamnă doar inițierea și 
susținerea acțiunilor, ci și abținere, înfrânare de la derularea lor.                      6 puncte 
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SUBIECTUL III                                                                                                        (30 de puncte) 
Răspundeți fiecăreia dintre următoarele cerințe: 
A. Menționați doi factori care influențează procesul de memorare.            4 puncte 
B. Descrieți oricare două forme de memorare.                        6 puncte 
C. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii memorie 
și imaginație.                                                                      10 puncte 
D. Ilustrați, printr-un exemplu concret, modul în care procedeele mnemotehnice speciale 
favorizează procesul de memorare a unor informații.                        6 puncte 
E. Formulați un argument prin care să susțineți afirmația lui Paul Popescu-Neveanu potrivit 
căreia alături de mijloace și scopuri, motivele reprezintă unul din factorii determinanți ai 
memorării.                                         4 puncte 


