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Test de evaluare  

Numele şi  prenumele_______________________________________________ 

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

A. Evaluaţi corectitudinea următoarelor enunţuri, utilizând distincţia adevăr(A)- fals(F)(5X4P) 

1.Senzaţiile reprezintă cunoaşterea  unor însuşiri ale obiectelor când obiectele nu sunt în faţa 

observatorului.  (    ) 

2. Percepţia dă sens unor informaţii dobândite nemijlocit pe calea simţurilor. (    ) 

3.Cunoaşterea obiectelor în momentul în care acestea sunt în faţa noastră poartă numele de 

reprezentare.(   ) 

4.Senzaţiile interoceptive ne informează despre poziţia corpului şi a membrelor.(    ) 

5.Sunetele provin din vibraţii ale aerului şi ale obiectelor din jur .(    ) 

           B. Precizaţi termenii care lipsesc. (5x4p)  

               1.Cele 4 gusturi fundamentale sunt________________________________________________ 

               2.Principiul bunei forme spune că  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

               3.Principiul continuităţii  spune că 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

               4.Receptorii pentru lumină se găsesc   

_____________________________________________________________________________________ 

               5.Mirosul are rol 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



         C. Precizaţi opţiunea voastră. (5x4p)     

               1. Indicatorii binoculari sunt: 

a) mărimea relativă a obiectelor 

b)convergenţa oculară 

c)interpoziţia 

d)disparitatea retiniană 

                 2. Receptorii pentru lumină răspund la lungimi de undă cuprinse între: 

a)200-900 nm 

b)400-700 nm 

c)500-700 nm 

                3. Receptorii pentru sunet se găsesc în: 

a) urechea medie 

b)urechea internă 

             4.Senzaţiile exteroceptive sunt: 

a) auditive, vizuale, cutanate 

b)olfactive, gustative 

                5. Procesele cognitive senzoriale sunt: 

a) reprezentările, senzaţiile şi percepţiile 

b) senzaţiile olfactive si gustative  

 

 

 



D. Enumeraţi  cinci asemănări  între percepţii şi reprezentări şi trei deosebiri  între percepţii şi 

reprezentări. 10p 

 

 

 

 

 

 

 

E.Argumentaţi în aproximativ   ½  de pagină importanţa proceselor cognitive senzoriale.   20p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAREM DE CORECTARE                                                           Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Subiectul I    A  

Câte 4 puncte pentru fiecare   cele 5 răspunsuri corecte, astfel: 

1-F, 2-A, 3-F, 4-F, 5-A.                                    TOTAL  ........... .......20 PUNCTE 

Subiectul al II-lea    B 

Câte 4 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte, astfel: 

1-acru, amar,dulce, sărat 2-percepţia vizuală are tendinţa de vedea şi grupa stimulii în figuri simple şi 

simetrice 3-stimulii vizuali care sunt situaţi unii în continuarea celorlalţi au tendinţa de a fi grupaţi 

împreună 4-în ochi, pe retină 5-rol de apărare împotriva pericolelor   TOTAL......................20 PUNCTE 

Subiectul al III-lea   C 

Câte 4 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte, astfel: 

1-b,d;  2-c;  3-b;  4-a,b ; 5-a; 

Subiectul al IV-lea  D 

Se acordă 10 puncte , astfel: 

Asemănări : ambele conţin imagini concrete, produc efecte fiziologice, sunt însoţite de mişcare,  

imaginile din percepţie şi reprezentare au un înţeles, pentru ambele limbajul are un rol important. 

Deosebiri :percepţia este o imgine primară, iar reprezentarea este secundară; percepţia este bogată în 

conţinut, iar reprezentarea este mai schematică; în percepţie avem conştiinţa prezenţei obiectului, iar în 

reprezentare absenţa lui.  

                                                        TOTAL.............................10 PUNCTE 

Subiectul  al V-lea  E 

Se acordă 20 puncte pentru argumentare şi încadrare în spaţiu. 

    


