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SUBIECTELE PENTRU PROBA a II-a 
– PSIHOLOGIE, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – 

 
1. Temperamentul, ca latură a personalității, reprezintă: 

a) latura instrumental-operațională; 
b) latura dinamico-energetică; 
c) latura relațional-valorică; 
d) latura transformațional-constructivă. 

 
2. Din punct de vedre al tipologiei lui Pavlov, temperamentul flegmatic este: 

a) puternic-neechilibrat-excitabil; 
b) slab; 
c) puternic- echilibrat-mobil; 
d) puternic-echilibrat-inert. 

 
3. Din categoria senzațiilor interoceptive fac parte: 

a) senzațiile vizuale; 
b) senzațiile auditive; 
c) senzațiile organice; 
d) senzațiile olfactive. 

 
4. Una dintre proprietățile reprezentărilor este: 

a) discriminarea; 
b) detecția; 
c) panoramizarea; 
d) identificarea. 

 
5. Unitatea informațională de bază a gândirii este: 

a) noțiunea; 
b) abstractizarea; 
c) problema; 
d) judecata. 

 
6. Analiza este operația gândirii care presupune : 

a) reconstituirea unui obiect din părțile componente; 
b) ierarhizarea obiectelor; 
c) descompunerea unui obiect în părțile componente; 
d) stabilirea asemănărilor și deosebirilor dintre obiecte. 

 
7. Din punct de vedere al prezenței voinței, memoria poate fi: 

a) activă și pasivă; 
b) voluntară și involuntară; 
c) de scurtă durată și de lungă durată; 
d) logică și mecanică. 
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8. Unul din factorii care contribuie la optimizarea memoriei este: 

a) compararea a două serii de obiecte; 
b) extragerea trăsăturilor tipice; 
c) gradul de organizarea și sistematizare al materialului; 
d) gradul crescut de empatie. 

 
9. Însușirile atenției sunt: 

a) polaritatea, mobilitatea, intensitatea; 
b) volumul, concentrarea, mobilitatea, stabilitatea, distributivitatea; 
c) involuntară, voluntară, postvoluntară; 
d) perseverența, puterea, fermitatea, independența. 

 
10. Stările motivaționale simple: 

a) cuprind pulsiunile, tendințele, impulsurile; 
b) pot fi: primare, înnăscute și secundare, dobândite; 
c) sunt componente care semnalizează o stare de dezechilibru fiziologic și psihologic; 
d) reprezintă un ansamblu de tendințe. 

 
11. Persoanele care sunt în posesia unor aptitudini senzorial-perceptive reușesc să: 

a) identifice și să diferențieze cu ușurință diferiți stimuli; 
b) reproducă fidel și corect foarte multe informații; 
c) rezolve ușor anumite situații problematice; 
d) rețină cantități mari de informații fără efort. 

 
12. Visul de perspectivă presupune: 

a) faza de somn REM; 
b) reveria; 
c) proiectarea mintală a propriului drum de dezvoltare; 
d) visul din timpul somnului. 

 
13. Funcția de persuasiune a limbajului se referă la: 

a) îndepărtarea ideilor preconcepute; 
b) inducția la o altă persoană a unor idei; 
c) expresivitatea limbajului oral; 
d) folosirea normelor gramaticale. 

 
14. Începutul dezvoltării limbajului intern are loc la vârsta de: 

a) 5-6 ani; 
b) 2-3 ani; 
c) 12-13 ani; 
d) peste 18 ani. 

 
15. Limbajul îndeplinește rolul de ax al sistemului psihic care: 

a) influențează procesele chinestezice; 
b) determină senzațiile dureroase; 
c) face posibil fenomenul de conștiință; 
d) ușurează formarea senzațiilor olfactive. 

 
16. Motivația cognitivă: 

a) este determinată de nevoia omului de a obține aprobarea altora; 
b) își are originea în activitatea exploratorie, în nevoia de a ști, de a cunoaște; 
c) este produsă de stimulările premiale; 
d) este produsă de folosirea unor stimuli aversivi. 
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17. Sentimentele sunt: 

a) stări difuze, cu intensitate variabilă și durabilitate relativă; 
b) trăiri afective intense, de lungă durată, relativ stabile, specific umane, condiționate social-istoric; 
c) forme  afective de scurtă durată, active, intense, provocate de însușirile separate ale obiectelor, au 

caracter situativ; 
d) procese afective simple, primitive și impulsive, puternice, foarte intense și violente, de scurtă 

durată, cu apariție bruscă și desfășurare impetuoasă. 
 
18. Următoarele funcții: de comunicare, cognitivă, persuasivă, reglatorie sunt specifice: 

a) reprezentării; 
b) afectivității; 
c) limbajului; 
d) imaginației. 

 
19. Calitatea voinței care denotă răbdare, tenacitate, rezistență la eșec, puterea de a reveni după eșec 
și urmărirea planului de acțiune este: 

a) curajul; 
b) independența voinței; 
c) calmul; 
d) perseverența. 

 
20. Opusul încăpățânării voinței este: 

a) perseverența; 
b) inițiativa; 
c) sugestibilitatea; 
d) fermitatea. 

 
21. Forma superioară a atenției care este declanșată intenționat, autoreglată conștient și care 
realizează cu efort voluntar este: 

a) atenția postvoluntară; 
b) atenția relativă; 
c) atenția involuntară; 
d) atenția voluntară. 

 
22. Dintre operațiile gândirii fac parte: 

a) analiza și sinteza; 
b) empatia; 
c) aglutinarea; 
d) sinestezia. 

 
23. Problema se definește ca: 

a) o direcție de abordare a situațiilor complexe; 
b) un obstacol cognitiv între subiect și lumea sa; 
c) o necunoscută fără rezolvare; 
d) o lecție grea de matematică. 

 
24. Lapsusul este o formă a uitării: 

a) totale; 
b) situaționale; 
c) parțiale; 
d) nu este o formă a uitării. 

 
25. Atenția postvoluntară reprezintă: 

a) declanșarea întârziată a atenției; 
b) nivelul de dezvoltare inferioară a atenției; 
c) o patologie a atenției; 
d) deprinderea de a fi atent. 
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26. Profilul psihomoral al individului este descris de: 

a) temperament; 
b) creativitate; 
c) aptitudini; 
d) caracter. 

 
27. Complexul de însușiri și aptitudini care, în condiții favorabile, generează produse noi și de valoare 
pentru societate definește: 

a) temperamentul; 
b) memoria; 
c) creativitatea; 
d) motivația. 

 
28. Fenomenul psihic de orientare selectivă și de concentrare a energiei psihonervoase, în vederea 
desfășurării optime a activităților psihice este: 

a) gândirea; 
b) percepția; 
c) memoria; 
d) atenția. 

 
29. J. Piaget identifică patru stadii ale dezvoltării inteligenței. Perioada 7-12 ani reprezintă: 

a) stadiul preoperațional; 
b) stadiul operațiilor formale; 
c) stadiul operațiilor concrete; 
d) stadiul senzorio-motor. 

 
30. Atitudinea față de societate se traduce prin următoarele trăsături caracteriale: 

a) spirit autocritic, optimism, încredere în sine, stăpânire de sine; 
b) hărnicie, exigență, conștiinciozitate, disciplină, punctualitate; 
c) altruism asumarea erorilor, inițiativa, autoexigența, modestie; 
d) toleranță, bunătate, spirit de sacrificiu. 

 
31. Cuvântul „ploaie” conţine: 

a) un triftong; 
b) un diftong; 
c) un diftong şi un hiat; 
d) doi diftongi. 

 
32. Cacofonia din enunţul „Aceasta rămâne la latitudinea şefului meu” se evită prin formularea: 

a) Aceasta rămâne la decizia şefului meu. 
b) Aceasta rămâne conform latitudinii şefului meu. 
c) Aceasta rămâne în latitudinea şefului meu. 
d) Aceasta rămâne pentru latitudinea şefului meu. 

 
33. Enunţul fără erori de scriere este: 

a) Ş-a cumpărat un apartament aspectos. 
b) Şi-a cumpărat un apartament aspectuos. 
c) Şi-a cumpărat un apartament aspectos. 
d) Ş-a comparat un apartament aspectuos. 

 
34.  Identificaţi stilul funcţional în care se încadrează enunţul: 
„[…] putem defini poezia tradiţională ca pe o poezie diversă (lirică, epică, dramatică, filosofică etc.) din 
punctul de vedere al intensiunii expresiei.” 
        (Nicolae Manolescu, Despre poezie) 

a) stilul jurnalistic; 
b) stilul oficial-administrativ; 
c) stilul ştiinţific; 
d) stilul beletristic. 
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35. Seria care conţine numai adjective fără grade de comparaţie este: 

a) pulmonar, rece, harnic; 
b) aurifer, optim, inferior; 
c) ultim, limpede, clar; 
d) petrolifer, infinit, dulce. 

 
36. Forma corectă a imperativului negativ se află în seria: 

a) nu cânta, nu fi, nu pune, nu tăcea; 
b) nu cânta, nu fii, nu pune, nu tace; 
c) nu cânta, nu fi, nu punea, nu tace; 
d) nu cânta, nu fi, nu punea, nu tăcea. 

 
37. În enunţul „Era odată, după cum spunea povestitorul din bătrâni, un moşneag şi o babă”, întâlnim acord: 

a) liber; 
b) prin juxtapunere; 
c) prin atracţie; 
d) logic. 

 
38. Sunt scrise corect, conform normelor limbii literare actuale, toate sintagmele din seria: 

a) Admiterea la Academie, Al Doilea Război Mondial; 
b) al Doilea Război Mondial, student la Drept; 
c) admiterea la Academie, Student la drept; 
d) catedra de chimie, al doilea război mondial. 

 
39. Forma corectă a cuvântului compus se află în enunţul: 

a) Ştie orişicine  că pentru a avea succes trebuie să munceşti consecvent. 
b) Ştie ori şi cine că pentru a  avea succes trebuie să munceşti consecvent. 
c) Ştie ori-şi-cine că pentru a avea succes trebuie să munceşti consecvent. 
d) Ştie orişi cine că pentru a avea succes trebuie să munceşti consecvent. 

 
40. Afirmaţia falsă referitoare la rolul cratimei în enunţul „Nu-l cunosc” este: 

a) Cratima marchează grafic rostirea într-o singură silabă a două cuvinte, părţi de vorbire diferite. 
b) Cratima marchează grafic elidarea vocalei „î” din pronumele personal „îl”. 
c) Cratima marchează grafic ritmul rapid al rostirii. 
d) Cratima marchează grafic finalul unei propoziţii enunţiative. 

 
41. Precizaţi tipul de text ilustrat prin secvenţa: 

„Google este un proiect enciclopedic. El pune la dispoziţia publicului larg, gratuit, informaţie 
disponibilă pe întreg internetul vizibil.” (Ioan Pânzaru, Utopia unui motor de căutare) 

a) text informativ; 
b) text narativ; 
c) text argumentativ; 
d) text memorialistic. 

 
42. Identificaţi figurile de stil utilizate în versurile: 
„Timp fără patrie: sură poveste, 
Vuiet de cetină neagră pe creste” (Lucian Blaga, Timp fără patrie) 

a) metafore şi personificări; 
b) comparaţii şi personificări; 
c) epitete şi metafore; 
d) antiteză şi hiperbolă. 

 
43. În versurile „Între ziduri, printre arbori ce se scutură de floare, /Cum revarsă luna plină liniştita ei 
splendoare!” (Mihai Eminescu, Scrisoarea I) câmpul semantic predominant este:  

a) al timpului; 
b) al naturii; 
c) al iubirii; 
d) al lecturii. 
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44. Precizaţi caracteristica limbajului utilizat în secvenţa textuală: 
„LOCOTENENTUL: Vrea ca toţi fiii şeicilor, califilor, beilor să înveţe de acum încolo carte […] 
BEŞLEAGĂ: Asta venisem să-i spun, că Vlad, ghiaurul ştie de doi ani […] cunoaşte numărul oştilor, al 
steagurilor…” (Marin Sorescu, Răceala)  

a) limbaj neologic; 
b) limbaj regional; 
c) limbaj argotic; 
d) limbaj arhaic. 

 
45. Sunt despărţite corect în silabe, conform normelor DOOM 2, toate cuvintele din seria: 

a) lin-gvist, ab-sorb-ţi-e, arc-tic; 
b) mie-re, ac-ră, în-tâmp-la-re; 
c) scul-ptor, al-bă, coa-lă; 
d) linc-şii, mear-gă, du-lce. 

 
 
 
NOTĂ: Timpul de lucru 3 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Se alocă 10 puncte din oficiu. 
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GRILĂ DE EVALUARE 

PENTRU PROBA a II-a –PSIHOLOGIE, LIMBA ROMÂNĂ 
 

 
1.  a b c d 2. a b c d 3.  a b c d 

   

4.  a b c d 5. a b c d 6.  a b c d 
   

7.  a b c d 8. a b c d 9.  a b c d 
   

10.  a b c d 11. a b c d 12.  a b c d 
   

13.  a b c d 14. a b c d 15.  a b c d 
   

16.  a b c d 17. a b c d 18.  a b c d 
 
 

  
 

19.  a b c d 20. a b c d 21.  a b c d 
 

 

  

 

22.  a b c d 23. a b c d 24.  a b c d 
 
 

  
 

25.  a b c d 26. a b c d 27.  a b c d 
 

 

  

 

28.  a b c d 29. a b c d 30.  a b c d 
 
 

  
 

31.  a b c d 32. a b c d 33.  a b c d 
 

 

  

 

34.  a b c d 35. a b c d 36.  a b c d 
 
 

  
 

37.  a b c d 38. a b c d 39.  a b c d 
 
 

  
 

40.  a b c d 41. a b c d 42.  a b c d 
 

 

  

 

43.  a b c d 44. a b c d 45.  a b c d 

 
NOTĂ: Fiecare item se evaluează cu 0,2 puncte. 

Din oficiu se acordă 1 punct. 
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