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1. Ca procese psihice, senzațiile se produc: 

a. în absența acțiunii stimulului asupra simțurilor 

b. în urma perceperii repetate a obiectelor 

c. prin acțiunea directă a stimulului asupra simțurilor 

 

2. Senzațiile tactile și cele termice sunt senzații: 

a. vizuale 

b. cutanate 

c. olfactive 

d. gustative 

 

3. Fiind fascinați de multitudinea de nuanțe ale peisajului de primăvară pe care îl admirăm de la fereastră, 

acest fapt ne arată că percepția noastră este : 

a. schematică 

b. bogată în conținut 

c. involuntară 

 

4. Operația gândirii de stabilire a asemănărilor și deosebirilor între obiecte pe baza unui criteriu este: 

a. analiza 

b. sinteza 

c. comparația 

d. abstractizarea 

 

5. Problemele slab definite sunt acelea care: 

a. se rezolvă urmând anumiți pași concreți, prestabiliți (strategii algoritmice) 

b. implică modalități euristice de rezolvare (încercare-eroare) 

 



6. Care este prima etapă a memorării? 

a. întipărirea 

b. păstrarea 

c. reactualizarea 

d. conservarea 

 

7. Care dintre situațiile de mai jos necesită memorare logică? 

a. numerele de telefon 

b. datele istorice 

c. formulele matematice 

d. legăturile dintre procesele psihice 

 

8. Uneori unele informații nu mai pot fi reactualizate. Ce s-a întâmplat cu ele? 

a. sunt în inconștient 

b. sunt în memoria de lungă durată 

c. sunt în memoria de scurtă durată 

d. sunt în memoria senzorială 

 

9. Ce tip de imaginație functionează în timpul lecturii unei cărți? 

a. reproductivă 

b. creatoare 

 

10. Visul din timpul somnului și reveria sunt forme ale imaginației: 

a. voluntare 

b. involuntare 

 

11. Limbajul este instrumentul de bază al gândirii și conștiinței umane. 

a. adevărat 

b. fals  

 

12. Alegeți enunțul adevărat: 

a. Limba constă în totalitatea cuvintelor folosite de un om 

b. Limba este principalul mijloc de comunicare între oameni 

c. Limba este un proces psihic 



 

13. Piramida trebuințelor umane a fost realizată de: 

a. Jean Piaget 

b. Howard Gardner 

c. Abraham Maslow 

 

14. Reprezintă o trebuință primară, înnăscută: 

a. obținerea unui post bine plătit într-o firmă 

b. cumpărarea unui smartphone pentru un adolescent 

c. consumul laptelui necesar pentru hrana unui sugar 

d. cumpărarea unui sejur all-inclusive la mare pentru vacanța de vară 

 

15. Trebuințele specific umane se află în cadrul piramidei trebuințelor: 

a. spre vârful ei 

b. pe treptele de mijloc 

c. la baza ei 

 

16. Capacitatea trăirilor afective de a se “citi” pe chipul uman se numește: 

a. polaritate afectivă 

b. expresivitate emoțională 

 

17. Dispozițiile afective se deosebesc de emoții prin: 

a. stabiliate 

b. caracterul lor difuz 

 

18. Pasiunile sunt trăiri afective: 

a. foarte intense, stabile, de lungă durată 

b. difuze și generalizate, de intensitate redusă 

c. complexe, de lungă durată și intensitate moderată 

 

19. Realizarea efortului voluntar de a slăbi prin dietă sănătoasă și exerciții fizice reprezintă: 

a. voința acțiunii 

b. voința abținerii 

c. ambele 



 

20. Realizarea efortului voluntar pe o perioadă îndelungată de timp, în ciuda dificultăților se numește: 

a. puterea voinței 

b. independență 

c. perseverență 

 

21. Încercuiți varianta incorectă: Efortul voluntar necesită mobilizarea resurselor: 

a. intelectuale 

b. materiale 

c. fizice 

d. emoționale 

 

22. Însușirea atenției de a cuprinde simultan o cantitate mai mică sau mai mare de elemente în câmpul 

atenției este: 

a. concentrarea 

b. volumul 

c. distributivitatea 

d. mobilitatea 

 

23. Atenția joacă rolul unei condiții pentru buna desfășurare a celorlalte procese și fenomene psihice. 

a. da 

b. nu 

 

24. În timp ce pășim cu grijă pe trotuarul acoperit de polei, trebuie să fim atenți pe unde mergem. Forma 

atenției implicată în acest caz este: 

a. involuntară 

b. voluntară 

c. postvoluntară 

 

 

 

 

 

 



BAREM: 

0,33 puncte pentru fiecare răspuns corect. 0,33 x 24 = 7,92 (adică 8)  

2 puncte din oficiu. 

 

RĂSPUNSURI CORECTE: 

1. c. 

2. c. 

3. b. 

4. c. 

5. b. 

6. a. 

7. c. 

8. a. 

9. a. 

10. b. 

11. a. 

12. b. 

13. c. 

14. c. 

15. a. 

16. b. 

17. b. 

18. a. 

19. c. 

20. c. 

21. b. 

22. b. 

23. a. 

24. b. 

 


