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Subiectul 15 – Definiţi şi caracterizaţi imaginaţia. Exemplificaţi rolul ei în viaţa psihică 

- Definirea imaginaţiei – 0,50 p 
- Caracterizarea imaginaţiei (ca proces şi produs) – 1,50 p 
- Exemplificarea rolului în viaţa psihică – 0,75 p 
- Capacitatea de analiză, interpretare şi argumentare – 0,25 p. 

Total subiectul 15:  3  puncte 
 
Subiectul 28 – Enumeraţi stadiile formării personalităţii. Discutaţi în detaliu două dintre ele.  

- Enumerarea perioadelor şi stadiilor  – 0,75 p 
- Discutarea în detaliu a unei etape  – 1,00 p 
- Discutarea în detaliu a unei etape  – 1,00 p 
- Capacitatea de analiză, interpretare şi argumentare – 0,25 p. 

Total subiectul 28:  3  puncte 
 
Subiectul 56 – Identificaţi în pasaj cel puţin trei mecanisme sau procese ale vieţii psihice, definiţi aceste 
aspecte şi prezentaţi rolul lor în comunicare. 
„Răsăritul soarelui la această latitudine constituia un fenomen care mă subjuga în fiecare zi iară şi iară. Era 
mai puţin ţâşnirea grandioasă a primelor raze cât ceea ce se întâmpla după aceea. Imediat după răsăritul 
soarelui obişnuiam să mă aşez pe scaunul meu pliant sub o accacia… Treptat, lumina care urca pătrundea, ca 
să zic aşa, în obiecte, care se luminau ca din interior şi în cele din urmă luceau, transparente, ca nişte pahare 
colorate, totul transformându-se în cristal sclipitor. În acele momente parcă m-aş fi aflat într-un templu. Era 
ora cea mai sfântă a zilei. Priveam această splendoare cu o încântare nesătulă sau, mai bine zis, într-un extaz 
atemporal.” 
 
(C.G. Jung, Amintiri, vise, reflecţii, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996) 
 

- Identificarea a cel puţin 3 mecanisme sau procese ale vieţii psihice – 0,50 p 
- Se pot trata oricare 3 din cele 4 concepte şi se acordă câte 0,75 p pentru fiecare concept tratat  (3 concepte 
x 0,75 p = 2,25 p) 

- Senzaţii vizuale (definire, rolul senzaţiilor vizuale în comunicare) 
- Percepţie (definire, proces perceptiv şi rolul percepţiilor vizuale în comunicare) 
- Afectivitate (definire, procese afective şi rolul afectivităţii în comunicare) 
- Conştiinţă (definire, rolul conştiinţei în comunicare) 

- Capacitatea de analiză, interpretare şi argumentare – 0,25 p. 
 

Total subiectul 56:  3  puncte 
Din oficiu – 1 punct 
TOTAL – 10 puncte 
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