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Citiţi cu atenţie întrebările de mai jos. După fiecare întrebare urmează cinci variante de 

răspuns, dintre care doar una este corectă. Vă rugăm marcaţi pe foaia de răspuns varianta 

pe care o consideraţi corectă. 

 

1. Între formele atenţiei, atenţia voluntară este 
un proces: 
a. inconştient 
b. spontan 
c. neintenţionat 
d. involuntar 
e. autoreglat conştient 
 
2. Memoria este un proces de: 
a. energizare 
b. detecţie 
c. evaluare 
d. stocare 
e. substituţie 
 
3. Ce este talentul? 
a. ansamblul factorilor care declanşează 
activitatea, o orientează şi o susţin energetic 
b. totalitatea cunoştinţelor factuale 
c. o modalitate de raportare faţă de anumite 
aspecte ale realităţii 
d. un sistem de comunicare alcătuit din 
sunete articulate 
e. o combinaţie specifică a aptitudinilor care 
asigură realizarea creatoare a unor activităţi 
 
4. Potrivit teoriei genetice a inteligenţei 
egocentrismul reprezintă: 
a. incapacitatea de a vedea lucrurile din 
punctul de vedere al celuilalt 
b. o stare de activare de pregătire pentru 
acţiune 
c. abilitatea de a exprima sentimente prin 
intermediul limbajului 
d. descărcarea tensiunilor interne prin 
relatarea problemelor unui interlocutor 
e. obţinerea unor reacţii comportamentale din 
partea celuilalt 
 
5. Potrivit teoriei inteligenţei formulate de 
Spearman factorul g reprezintă: 
a. egocentrismul din stadiul preoperaţional de 
dezvoltare a inteligenţei 
b. cantitatea de cunoştinţe asimilate la şcoală 
c. etapa de dezvoltare senzorio-motorie a 
inteligenţei 
d. aptitudinea generală a inteligenţei 

e. bogăţia vocabularului 
 
6. Următoarea componentă NU face parte din 
structura motivaţiei umane: 
a. trebuinţa 
b. incubaţia 
c. scopul 
d. intenţia 
e. dorinţa 
 
7. Memoria senzorială  stochează informaţia 
pentru un interval aproximativ de: 
a. o oră 
b. 0,5 secunde 
c. 7+/-2 secunde 
d. câteva minute 
e. 15-20 secunde 
 
8. Din care proces cognitiv face parte 
structura fonetică? 
a. inteligenţă teoretică 
b. percepţie 
c. inteligenţă motrică 
d. limbaj 
e. emoţii 
 
9. Avantajul testelor non-verbale faţă de 
testele verbale de evaluare a inteligenţei, 
constă în faptul că: 
a. permit evaluarea abilităţilor verbale ale 
subiectului 
b. sunt singurele care permit calculul 
coeficientului de inteligenţă 
c. subiecţii cu retard mintal sever obţin un 
coeficient de inteligenţă mai mare decât 100 
d. pe lângă inteligenţă mai evaluează şi 
motivaţia subiectului 
e. nu sunt atât de dependente de mediul 
cultural al subiecţilor 
 
10. Care din următoarele caracteristici NU 
este specifică gândirii divergente? 
a. algoritmizarea 
b. elaborarea 
c. originalitatea 
d. fluenţa 
e. flexibilitatea 


