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Varianta 3 

PROBĂ SCRISĂ LA PSIHOLOGIE 
 

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

Timpul de lucru efectiv este de 180 minute. 

 
 
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. Senzaţiile sunt imagini primare deoarece: 
a) reflectã o singurã însuşire a unui obiect 
b) sunt imagini complexe care apar în relaţie cu obiectul 
c) apar şi se menţin doar în relaţia faţã în faţã cu obiectul 
d) semnalizeazã însuşirile concrete ale obiectelor 
 
2. Percepţia este un proces cognitiv senzorial care reflectã: 
a) însuşirile obiectului date separat 
b) obiectul în mod unitar şi integral 
c) însuşirile intuitive şi caracteristice pentru obiect 
d) însuşirile obiectului legate de formã, mãrime şi culoare 

3. Reprezentarea constituie: 
a) o imagine schematicã 
b) o imagine intermediarã 
c) o imagine primarã 
d) o imagine contextualã 

4. Reprezintă o trebuință primară: 
a) comunicarea cu ceilalți 
b) obținerea de către o persoană a unui post bine plătit într-o companie 
c) consumul apei pentru a satisface nevoia de sete a organismului 
d) cumpărarea unui telefon pentru un adolescent 

5. Paloarea sau înroșirea feței, lacrimile, sudoarea, tremurăturile sunt expresii 
emoționale specifice: 
a) mimicii 
b) pantomimicii 
c) schimbărilor vocii 
d) modificărilor de natură vegetativă 

 
 



6. Rigiditatea sau fixitatea atenției este opusă: 
a) mobilității atenției 
b) stabilității atenției 
c) concentrării atenției 
d) distributivității atenției 

7. Componentele activității voluntare sunt: 
a) scopul, motivul, obstacolul 
b) obstacolul, scopul, efortul voluntar 
c) decizia, scopul, efortul voluntar 
d) motivul, obstacolul, decizia 

8. Complexitatea structural-funcţionalã, organizarea şi adaptarea flexibilã sunt 
caracteristice: 
a) personalitãţilor mature 
b) personalitãţilor imature 
c) personalitãţilor accentuate 
d) personalitãţilor destructurate 

9. Forma motivației produsă de folosirea unor stimuli aversivi, care se soldează cu efecte 
de abținere, evitare, refuz este reprezentată de motivația: 
a) pozitivă 
b) negativă 
c) intrinsecă 
d) cognitivă 

10. Când o persoană plânge pentru a impresiona, a obține acordul sau ceea ce și-a 
propus, rolul expresiilor emoționale evidențiat este: 
a) rolul de comunicare în exterior a trăirilor 
b) rolul de contagiune la nivelul grupului 
c) rolul de influențare a conduitei altora 
d) rolul de accentuare a personalității 

SUBIECTUL al II-lea                                            _____                     (30 de puncte 
Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 
Chiar dacă motivația reprezintă resortul intern al conduitei, voința este aceea care asigură 
mobilizarea persoanei în vederea depășirii obstacolelor și realizării scopurilor conștient 
stabilite. 
Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 
 
1. Menționați două procese /fenomene psihice la care face referire, în mod explicit, textul.                                                                                                                 
4 puncte 
2. Precizați câte trei caracteristici ale fiecăruia dintre procesele /fenomenele psihice 
menționate la punctul 1.                                                                                     6 puncte 
3. Prezentați, în aproximativ o pagină, interacțiunea dintre procesele /fenomenele psihice 
menționate la punctul 1.                                                                      12 puncte 
4. Construiți un exemplu prin care să ilustrați una dintre calitățile voinței.                                                                                                   

4 puncte                           
5. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, utilitatea motivației negative.    4 puncte 
 
 



SUBIECTUL al III-lea                                                          __                (30 puncte) 
Citiți, cu atenție, următorul text: 

 „Aidoma majorităţii intelectualilor de frunte, Sartre a fost un egoist 
desăvârşit. Date fiind împrejurările copilăriei lui, faptul nu este însă surprinzător. 
Sartre a fost un caz tipic de copil rasfăţat, singur la părinţi. (...) Tatăl său a murit 
când Sartre nu avea decât un an şi trei luni şi a devenit <<doar o fotografie în 
dormitorul mamei mele>>. (...) Bunicul, care şi-a dominat proprii fii, l-a copleşit pe 
Jean-Paul cu dragostea sa şi i-a dat acces liber la marea sa bibliotecă. Mama (...) îl 
ţinea în leagăn şi îi lăsa părul lung (...) şi asta până copilul a avut aproape opt ani 
(...). Sartre şi-a numit copilăria paradis; mama sa era <<acolo pentru a mă aştepta... 
Mama mea era a mea şi nimeni nu atenta la posesiunea mea tacită>>. (...) Mama i-a 
spus că e frumos <<şi am crezut-o >>. Spunea lucruri precoce şi a învăţat depăşind 
nivelul vârstei sale. (...) 

Când a ajuns în sfârşit la şcoală, Sartre a aflat că mama îl minţise în ceea ce 
priveşte buclele şi că era urât. Deşi scund, era bine clădit: cu pieptul lat şi voinic, 
puternic. Chipul îi era însă extrem de urât, iar ochiul defect îl făcea aproape grotesc. 
Urât  fiind, era atacat în mod brutal. Răspundea  prin înţelepciune, dispreţ, glume şi a 
devenit acel personaj dulce-amar care este bufonul şcolii. (...) 

Ca profesor, s-a identificat cu tineretul studenţesc. Îşi lăsa elevii să facă, într-
o măsură mai mare sau mai mică, ce doreau. (...) Băieţii îşi puteau scoate hainele şi 
puteau să fumeze în clasă. Nu trebuiau să ia notiţe sau să pregătească eseuri. Nu a 
strigat niciodată catalogul, nu i-a pedepsit şi nu le-a dat note”. 

(Paul Johnson – Intelectualii) 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 
A. Menționați, conform teoriei lui C.G. Jung, tipul temperamental al lui Jean-Paul Sartre. 
Precizați, din text, două idei /afirmații prin care să justificați răspunsul dat.  

6 puncte 

B. Considerați că Jean-Paul Sartre este o persoană altruistă? Precizați, prin apel la text, un 
motiv prin care să susțineți răspunsul dat.                                            4 puncte                                                             

C. Textul precizează faptul că Jean-Paul Sartre a devenit acel personaj dulce-amar care 
este bufonul şcolii. Menționați, pe baza textului dat, două motive care susțin acest fapt.                                                                                                          
6 puncte  

D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul lui Sartre, conform teoriei lui 
G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului 
acestuia.                                                                                  10 puncte                                                                                         

E. Formulați un argument prin care să susțineți afirmația potrivit căreia personalitatea 
depinde și de factorii ereditari.                                                                        4 puncte  

                                                                

 

 

 


