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I. Încercuiți  litera corespunzătoare răspunsului corect.  (8 x 0,2p=1,6p) 

 

1.Senzaţia este procesul psihic de cunoaştere primară prin care, în condiţiile acţiunii directe a 

stimulilor asupra analizatorilor, se semnalizează:  

a. schematic, însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor  

b. totalitatea însuşirilor concrete ale obiectelor şi fenomenelor  

c. separat, însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor  

d. însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor în condițiile absenței acțiunii directe a 

stimulului asupra analizatorilor 

 

2. Imaginea perceptivă este bogată în conținut deoarece:  

a. îndeplineşte un rol reglator pentru activitate  

b. se realizează separat de celelalte elemente aflate într-un context spațio-temporal  

c. se formează numai în prezenţa obiectului concret  

d. cuprinde în ansamblul ei atât însuşirile estențiale, importante, cât şi pe cele de detaliu   

 

3.Un arhitect primeşte o comandă pentru proiectarea unui ansamblu rezidenţial; imaginea 

mintală a acestui ansamblu de clădiri pe care arhitectul urmează să îl transpună într-o machetă 

face referire la:   

a. o imagine senzorială  

b. un câmp perceptiv  

c. o reprezentare generală  

d. o senzaţie vizuală   

 

4.Imaginea senzorială este:  

a. complexă şi schematică  

b. simplă şi primară  

c. simplă şi secundară  

d. secundară şi schematică  

  



  

5. Imaginea perceptivă a foii de hârtie din fața mea: 

 a. este primară  

b. este săracă în conținut 

 c. este o imagine panoramică  

d. cuprinde atât însușiri concrete, cât și însușiri abstracte  

  

6. Când ne reprezentăm o figură geometrică, mecanismele verbale:  

a. împiedică integrarea imaginii formate în gândire și imaginație  

b. împiedică integrarea imaginii formate în procesele cognitive superioare  

c. pot constitui un instrument de transformare a imaginii 

 d. nu joacă niciun rol  

 

7.Dacă simultan avem o imagine despre culoarea, forma şi mirosul unei flori, avem o:  

a. percepţie  

b. senzaţie  

c. reprezentare 

d. imaginaţie  

  

8. Reprezentarea însuşirilor fizice ale unei persoane implică preponderent:  

a. atenția  

b. limbajul  

c. memoria  

d. voinţa 

 

      II.          Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 7, notaţi în dreptul ei litera A, dacă 

enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. (7x02 p = 1,4p) 

1.Spre deosebire de senzaţie, percepţia realizează o cunoaştere a obiectelor în integralitatea şi 

unitatea lor.  

2. Imaginile furnizate de reprezentare sunt unitare, dar schematice.  

3. Psihicul uman se reduce la procesele psihice. 

4. Jocul este  activitate umană. 

5. Atenția este o însușire psihică.  

6. Senzațiile sunt un proces psihic secundar. 

7. Memoria este un proces psihic reglatoriu. 



 

III. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere psihologic, care să evidenţieze o 

diferență între senzaţie şi reprezentare. (0,5 p) 

IV. Precizați felul în care memoria și gândirea influențează imaginea din 

reprezentare. (0,5p) 

V. În coloana din stânga sunt enumerate forme ale memorării, iar în coloana din 

dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe 

foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi 

cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. (4 x 0,3p = 1,2 p) 

  

a. Memorarea voluntară  

  

b. Memorarea involuntară  

  

c. Memorarea mecanică  

  

d. Memorarea logică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se caracterizează prin aceea că 

întipărirea informaţiilor se 

realizează fără ca noi să 

intenţionăm, să ne propunem în 

mod special acest lucru.   

2. Este efectuată în lipsa 

înţelegerii, ducând la o învăţare 

formală şi nu este persistentă în 

timp.   

3. Este procesul psihic cognitiv 

superior de elaborare a unor idei 

sau proiecte noi pe baza 

selectării, combinării şi 

recombinării experienţei 

anterioare.  

4. Este bazată pe înţelegerea 

sensurilor şi a semnificaţiilor 

materialului de memorat.   

 5. Este realizată conştient, pe 

baza unui scop. 

 

 

 

 



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

  

 Imaginația se construiește înlăuntrul gândirii, fiind absolut necesară acesteia, iar 

gândirea se articulează într-o zonă centrală a câmpului imaginativ, ambele 

mijlocindu-se una pe alta.  

  

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:  

1. Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul. (2x 0,4= 

0,8)    

2. Precizați două caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1. (2 x 

0,5= 1p)     

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați unul dintre procedeele imaginative. (1p) 

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, utilitatea operațiilor algoritmice. (1p) 

 

Se acordă 1 punct din oficiu.  


