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Probă scrisă 
PSIHOLOGIE 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

  
 

 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 
acordat pentru lucrare la 10. 

 
 
SUBIECTUL I (20 puncte) 
a. - definirea afectivităţii            2 puncte 
    - câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două deosebiri existente între procesele afective 

complexe şi procesele afective superioare        2x2p = 4 puncte 
b. - câte 3 puncte pentru ilustrarea oricăror trei însușiri ale proceselor afective       3x3p = 9 puncte 
c. - evidenţierea unei relaţii existente între afectivitate şi motivaţie       4 puncte 
    - încadrarea în limita de spaţiu precizată                      1 punct 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (40 puncte) 
a. - definirea gândirii             2 puncte 

- definirea voinţei             2 puncte 
b. - caracterizarea generală a gândirii          4 puncte 

- caracterizarea generală a voinţei           4 puncte 
c. - evidențierea corelației dintre gândire şi voinţă                      6 puncte 
d. - prezentarea rolului gândirii în raport cu memoria şi imaginaţia     2x4p = 8 puncte 

- prezentarea rolului voinţei în raport cu memoria și cu imaginația     2x4p = 8 puncte 
e. - prezentarea importanței celor două procese/fenomene psihice în construcția personalității 

              2x3p = 6 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 puncte) 
- evidențierea aspectelor temperamentale ale personajului prezentat în text      8 puncte 
- evidențierea aspectelor aptitudinale ale personajului prezentat în text      8 puncte 
- evidențierea aspectelor caracteriale ale personajului prezentat în text      8 puncte 
- coerența prezentării              2 puncte 
- originalitatea analizei            2 puncte 
- utilizarea adecvată a limbajului de specialitate                                                   2 puncte 
 


