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Examenul de bacalaureat național 2022 

Proba E.d) 

Psihologie 

             Varianta 1  

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. Operația gândirii utilizată în mod prioritar atunci când afirm că Toate girafele sunt mamifere este: 

a. generalizarea; 

b. abstractizarea; 

c. analiza; 

d. comparația. 

2. Jules Verne a descris în lucrările sale obiecte care au fost realizate efectiv mult mai târziu, folosind 

cu preponderență: 

  a. reprezentările anticipative; 

  b. imaginația reproductivă; 

  c. reprezentările reproductive; 

  d. imaginația involuntară. 

 

 3. Conducerea conduitei proprii sau a conduitei altei persoane se poate realiza: 

  a. prin funcția reglatorie a limbajului; 

  b. prin funcția expresivă a limbajului; 

  c. prin funcția dialectică a limbajului; 

  d. prin funcția ludică a limbajului. 

 

4. Faptul că reprezentarea, ca imagine mentală secundară, cuprinde în ansamblul ei însușiri concrete 

și caracteristice, dar schematice ale obiectelor și fenomenelor, evidențiază caracteristica acesteia de 

a fi: 

  a. obiectuală; 

  b. imagine primară; 

  c. săracă în conținut; 

  d. cu o intensitate determinată de intensitatea stimulului și starea subiectului. 

 

5. Percepția, ca proces  de cunoaștere senzorială,  este un proces multifazic, finalizat printr-o  imagine 

ale cărei calități sunt sporite, dacă: 

  a. obiectul este numai contemplat; 

  b. integratorii verbali nu intervin; 

  c. obiectul este manevrat în timpul activității; 

  d. obiectul se află în afara sferei de interes a subiectului. 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

2 
 

6. Personajul Harpagon din piesa Avarul a dramaturgului francez Molière a fost creat prin procedeul    

   imaginativ numit: 

   a. adaptare; 

   b. substituire; 

   c. analogie; 

   d. tipizare. 

 

7. Andrei este în clasa a XII-a  și își proiectează mental drumul propriei cariere în acord cu posibilitățile   

   personale, condițiile sociale, iar acest fapt arată că el face apel în momentul proiectării viitoarei  

   cariere la următoarea formă a imaginației: 

    a. reveria; 

    b. imaginația reproductivă; 

    c. visul de perspectivă; 

    d. imaginația creatoare. 

 

  8. Algoritmica se deosebește de euristică prin faptul că: 

    a. reunește procedee menite să ducă la descoperiri și invenții; 

    b. apelează la deducții și analogii; 

    c. constă în utilizarea unei succesiuni stricte de operații; 

    d. folosește procedee de tipul explorării, punerii de noi probleme. 

 

  9. Fidelitatea este calitatea memoriei care exprimă: 

    a. gradul de precizie, corectitudine și acuratețe a recunoașterii și reproducerii; 

    b. cantitatea de unități  de memorare cu care putem opera; 

    c. capacitatea de a acumula cunoștințe mereu noi și de a le organiza pe cele vechi; 

    d. trecerea treptată a memorării voluntare în memorare involuntară. 

 

  10. La angajare, specialistul în recrutare va pune accent pe: 

    a. comunicarea verbală, prin care își creează o imagiine corectă asupra candidatului; 

    b. comunicarea nonverbală, care dezvăluie ceea ce intenționăm să ascundem; 

    c. relațiile interpersonale; 

    d. dialog. 

 

SUBIECTUL al II-lea                         (30 de puncte) 

A. În coloana din stânga sunt enumerate operații ale gândirii, iar în coloana din dreapta sunt 

numerotate enunțuri adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte 

dintre fiecare literă din coloana din stânga și cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 

A B 

a. generalizarea 1. stabilirea asemănărilor și deosebirilor, în baza unuia sau a mai multor criterii 

b. sinteza 2. extinderea pe plan mintal a unei însușiri de la un grup de noțiuni, la toate de 

același fel 

c. abstractizarea 3. reunirea în plan mintal a elementelor componente a unei informații, noțiuni, 

după ce au fost separate anterior 

d. analiza 4. separarea mentală a însușirilor esențiale ale obiectelor și fenomenelor de cele 

de detaliu, urmată de extragerea doar a însușirilor esențiale 

 5. descompunerea în plan mintal în elemente componente a unei informații, 

noțiuni 

12 puncte 
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B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Gândirea și inteligența ghidează producția imaginativă prin utilizarea schemelor operatorii 

ale euristicii, iar imaginația participă activ la elaborarea unor ipoteze și la găsirea unor strategii 

rezolutive în confruntarea subiectului cu diverse situații problematice. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1.  Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit,  textul.                     4 puncte                    

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1.                    6 puncte 

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați un procedeu imaginativ.                                   4 puncte               

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, faptul că imaginația devine creatoare mai ales atunci 

când utilizează euristica.                                                                                          4 puncte

                          

SUBIECTUL al III-lea                (30 de puncte) 

Citiți, cu atenție, următorul text: 

„În cursul vieţii, Ştefan Laday s-a dovedit că era înzestrat cu cele mai alese calităţi sufleteşti, 

că era un prieten bun, că lucra neobosit, fiind pururea la datorie chiar când suferinţele sufleteşti îl 

covârşeau. 

Mai presus de toate, s-a dovedit a fi un cărturar pasionat, cu o memorie prodigioasă şi o mare 

capacitate de asimilare, un cunoscător profund al ştiinţei dreptului, sub multiplele ei aspecte.(...) 

O fulgerătoare pricepere a tot ceea ce este esenţial într-o problemă; o judecată uimitor de 

limpede şi de sigură; (...) un humor sănătos care aşeza ideile în perspectiva relativului, în sfârşit, 

suprem prestigiu, o curiozitate a minţii rămasă tot aşa de vie în pragul bătrâneţii, ca şi în anii studioşi 

ai adolescenţei sale (...) Foarte darnic cu ideile lui pe care le comunica cu multă generozitate, el simţea 

o deosebită satisfacţie să pună în lumină hărnicia, priceperea colaboratorilor săi, adevărate echipe de 

schimb de mâine, cum îi plăcea să spună. (...) Observaţiile sale le îmbrăca în cuvinte puţine, deoarece 

avea darul atât de rar al formulărilor cu atât mai concise, cu cât gândirea era mai plină. (...) 

Literatura, istoria,  filosofia, muzica, arta, problemele sociale şi economice îl pasionau pe 

Ştefan Laday în aceeaşi măsură.(...) Cât timp a trăit, Laday nu a putut fi decât iubit sau urât pentru 

convingerile sale democratice, dar nicidecum privit cu indiferenţă. După moartea sa, în 1936, patimile 

s-au stins, recunoscându-i-se vrednicia, înţelepciunea, aşa cum se întâmplă, de obicei, când dispare o 

mare personalitate. Viaţa lui  Ştefan Laday a fost dedicată în întregime ştiinţelor juridice, dar, totodată, 

nu i-a lipsit sensibilitatea care i-a deschis larg porţile lumii artei şi care i-a întregit în mod fericit 

personalitatea.” 

                          (Personalităţi ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului, Bucureşti 2004) 

 

  Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

A. Identificați, prin apel la text, trei procese/fenomene  psihice  cu referire la Ștefan Laday.  

                                                                                                                                                   6 puncte    
B. Menționați relația existentă între limbaj și alte două procese psihice menționate în text.       

 6 puncte                        
C. Textul precizează, cu privire la Ștefan Laday, că a era un cărturar pasionat. Menționați, pe baza 

textului, două motive care să susțină acest lucru.                                                 4 puncte     

D. Prezentați, în aproximativ jumătate de pagină, utilitatea memoriei mecanice,  evidențiind trei 

caracteristici ale acesteia.                                                                                                          10 puncte 

E. Formulați un argument prin care să susțineți faptul că gândirea ocupă un loc central în sistemul 

psihic uman.                                                                                                                              4  puncte                                                                                                                           

                                                                                                                                             


