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 SUBIECTUL I 

Proces cognitiv senzorial, percepţia ne informează despre obiectele şi 

fenomenele lumii în totalitatea însuşirilor lor concrete. 

a. Descrieţi, apelând la exemple concrete,  patru legi ale percepţiei.  

              

b. Explicaţi diferenţa dintre iluziile perceptive şi iluziile optice.  

          

       20 puncte 

 

 SUBIECTUL II 

  Determinaţi rolul memoriei şi al motivaţiei în cunoaştere, activitate şi în 

construcţia personalităţii şi analizaţi corelaţiile dintre procesul mnezic şi motivaţie. 

         35 puncte 

 SUBIECTUL III 

  Analizaţi în limbaj de specialitate profilul psihologic şi conduita 

personalităţii prezentate în urmatorul text: 

“Niciodată n-a existat un suflet mai priceput la două treburi atât de 

potrivnice : să asculte şi să poruncească... . Cum nu se poate mai îndrăzneţ când avea 

să întâmpine vreo primejdie, era tot atât de chibzuit în mijlocul primejdiei înseşi. Nici o 

osteneală nu-i putea slei trupul, nici înfrânge sufletul. Era deopotrivă de răbdător la 

zăduf şi la ger; mânca şi bea după nevoile fireşti, şi nu după voia poftelor, cu 

cumpătată măsură; pentru veghe şi somn nu se uita dacă e ceas de zi, sau ceas de 

noapte, odihnei îi dădea prisosul rămas dupa împlinirea treburilor şi n-o îmbia nici cu 

aşternutul moale, nici cu liniştea : mulţi l-au zărit adesea printre posturi şi străji, 

culcat pe pământul gol, înfăşurat doar cu mantia ostăşească. Hainele nu-l deosebeau 

întru nimic de ceilalţi, dar armele lui şi caii îţi luau ochii. Călare sau pedestru, era de 

departe cel mai bun ostaş; se avânta cel dintâi în bătălie şi era cel din urma care o 

părăsea. 

Acestor măreţe virtuţi le făcea pereche vicii cumplite : o cruzime neomenească, 

o perfidie mai mult decât punică; n-avea nimic adevărat, nimic sfânt, nici o frică de 

zei, nici un respect faţă de jurăminte, nici o credinţă. Cu acest amestec de virtuţi şi de 

vicii a slujit trei ani sub comanda lui Hasdrubal, nelăsând deoparte nimic din ceea ce 

trebuia să facă sau să vadă ca să ajungă un mare conducător de oşti “ 

    (Tit Liviu, De la întemeierea Romei, XXI, 4-5, portretul lui Hannibal) 

         35 puncte 

 

NOTA: Timpul de lucru efectiv este de 3 ore de la primirea subiectului sau verificarea 

transcrierii sale la tablă. Se acordă 10 puncte din oficiu. 


