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Simulare pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT – ianuarie 2023 

Probă scrisă la 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. Senzaţia este procesul psihic care redã însuşirile obiectelor: 

a. separate   

b. în totalitate      

c. panoramic 

d. în imagini unitare. 

 

2. Atunci când copiază schema lecției de la tablă, Mihai observă și cărțile noi așezate pe raftul din 

stânga acesteia. Acest exemplu ilustrează: 

a. caracterul primar al percepției 

b. caracterul contextual al percepției 

c. caracterul obiectual al percepției 

d. caracterul informațional al percepției.                

 

3. Distributivitatea atenției se referă la: 

a. oscilația atenției 

b. menținerea atenției asupra unui lucru, fenomen, acțiune 

c. însușirea care permite desfășurarea simultană a unor activități, dar măcar una din ele să fie relativ 

automatizată 

d. deplasarea energiei psihonervoase de la un stimul la altul într-un interval de timp. 

 

4. Reprezentarea se apropie de gândire: 

a. din punct de vedere al conținutului 

b. din punct de vedere al procesului de elaborare 

c. deoarece oferă o cunoaștere limitată a informațiilor cu caracter concret 

d. reflectă însușiri concrete ale obiectelor în mod selectiv.      

 

5. Ana și Ioana conversează, iar fenomenul prin care o trăire afectivă se transmite spontan de la 

una la alta, se numește: 

a. comunicare afectivă 

b. autoreglare afectivă 

c. simulare a trăirilor afective 

d. contagiune afectivă. 
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6. Personajele Setilã şi Flãmânzilã au fost create prin procedeul imaginativ numit: 

a. amplificare 

b. aglutinare 

c. modificare 

d. analogie.     

 

7. Mariei îi place să citească fiind dornică de a ști cât mai multe lucruri, de a învăța și dobândi noi 

cunoștințe. Pentru ea, lectura izvorăște din nevoia de a explora, din curiozitatea de a cunoaște. 

Acest fapt face referire la: 

a. motivația afectivă 

b. motivația negativă 

c. motivația extrinsecă 

d. motivația cognitivă.                  

 

8. Procesele afective superioare sunt: 

a. sentimentele și pasiunile 

b. emoțiile și dispozițiile afective 

c. afectele și pasiunile 

d. sentimentele și afectele. 

 

9. Capacitatea de a delimita între un focar de excitație intensă și zonele de la periferia acestui focar 

ce sunt relativ inhibate, desemnează: 

a. stabilitatea atenției 

b. concentrarea atenției 

c. distributivitatea atenției 

d. mobilitatea atenției. 

 

10. Alina insistă să participe la un concurs de talente muzicale, deși este clar că nu are șanse de 

reușită. Exemplul ilustrează acea însușire a voinței denumită: 

a. promptitudinea deciziei 

b. perseverența 

c. încăpățânarea 

d. puterea voinței. 

           

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

A. În coloana din stânga sunt enumerate forme ale motivației, 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.Motivația pozitivă 1.Își are originea în activitatea exploratorie, în nevoia de a ști, de 

a cunoaște. 

b.Motivația afectivă 2.Este specifică mai degrabă vârstelor mici 

c.Motivația cognitivă 3.Își are sursa generatoare în subiect, în nevoile și trebuințele lui 

personale.  

a. d.Motivația intrinsecă  4.Este determinată de nevoia omulul de a obține aprobarea din 

partea altor  persoane.  

 5.Este produsă de stimulările premiale (laudă, încurajare).  

12 puncte 



   

Simulare pentru EXAMENUL DE BACALUREAT 2023 – probă scrisă la psihologie 
 

 

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

Caracterul necesar al memoriei decurge din faptul că aceasta este implicată în marile 

comportamente ale vieții omului: cunoaștere și învățare, înțelegere și rezolvare de probleme, 

inteligență și imaginație. Memoria asigură continuitatea vieții psihice a persoanei. 

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 una dintre trăsăturile memoriei.                      4 puncte               

4.Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri utilitatea memoriei mecanice.           4 

puncte                                                                                              

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Citiți, cu atenție, următorul text: 

„Doamna de Talmont (…) are o inteligenţă vie, şi tonul de uşoară glumă care este al naţiei 

noastre pare a-i fi natural. Înţelege atât de repede ideile celorlalţi că uneori cazi în cursă şi îi faci 

onoarea de a crede că a produs ceea ce n-a făcut decât să audă. Imaginaţia ei nu are nicio 

fecunditate, şi spiritul cât îl are nu se poate exercita decât asupra lucrurilor agreabile şi frivole: nu 

are nici coerenţa, nici rigoarea necesară pentru ceea ce reclamă raţionament. Conversaţia ei e facilă 

şi are tot farmecul francez şi graţia franceză. Nici înfăţişarea ei nu este a unei străine: este distinsă 

fără a avea ceva deosebit. Un singur lucru o deosebeşte de moravurile, de uzanţele şi de caracterul 

naţiei noastre: vanitatea ei. (…) Se crede perfectă: spune asta, şi vrea să fie crezută. Numai cu 

preţul acesta te poţi bucura de aparenţa prieteniei sale: spun „aparenţă” pentru că nu are niciun 

sentiment că s-ar putea descărca asupra celorlalţi: sunt toate bine închise în ea. Şi totuşi, ar vrea să 

fie iubită; dar nevoia aceasta îi vine numai din vanitate, inima ei nu are nevoie de nimic. (…) 

Dispoziţiile ei sufleteşti sunt atât de excesive încât o fac să fie cea mai nefericită persoană din lume 

şi adesea cea mai ridicolă: nu ştie niciodată ce vrea, de ce se teme, ce urăşte, ce iubeşte.” 

  (Emil Cioran, Antologia portretului) 

  Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

A. Identificați, prin apel la text, trei procese/fenomene  psihice  care apar cu preponderență cu 

referire la doamna Talmont.                                                                                                    6 puncte                                                                                                                                                     

B. Menționați relația existentă între afectivitate și alte două procese psihice identificate în text.                                                                                                                             

                             6 puncte                        

C.Textul precizează, cu privire la doamna Talmont, că avea farmecul francez și grația franceză. 

Menționați, pe baza textului un motiv care să susțină acest lucru.              4 puncte                            

D. Prezentați, în aproximativ jumătate de pagină, utilitatea imaginației voluntare pentru viața 

psihică umană, evidențiind trei procedee ale acesteia.                                                    10 puncte 

E. Formulați un argument prin care să susțineți faptul că limbajul este un ax al sistemului psihic 

care face posibil fenomenul de conștiință.               4 puncte  
 

  

 


