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Itemi pentru evaluare  

PSIHOLOGIE  

Clasa a X-a  

Semestru al II-lea 
 

1. Cum definiŃi personalitatea? 
2. Cine a dat naştere psihanalizei? 
3. În ce secol a trăit Sigmund Freud? 
4. Care sunt cele trei elemente care compun personalitatea umană în perspectiva lui 

Freud? 
5. Este adevărat că Freud spunea că personaliteatea umană se dezvoltă printr-o serie 

de stadii substrat biologic şi legate de vârstă? 
6. Din ce este formată personalitatea? (cele trei componente) 
7. Care din componenta personalităŃii este înăscută? 
8. Care din componenta personalităŃii este dobândită sau dezvoltă? 
9. La ce se referă termenul de temperament? 
10. Cine a fost primul care a întocmit o tipologie a temperamentului? 
11. Aproximativ în ce secol a fost întocmită prima tipologie a temperamentului? 
12. Conform tipolotiei lui Hipocrate cum se numeşte temperamentul care este 

energic, neliniştit, impetuos, irascibil, uneori impulsiv şi işi risipeşte energia. El este 
inegal în manifestări. Stările afective se succed cu rapiditate. Oscilează între entuziasm şi 
decepŃie, care tendinŃă de exagerare în tot ceea ce face. Este o persoană foarte 
expresivă,uşor „de citit”, gândurile şi emoŃiile i se succed cu repeziciune.Are tendinŃa de 
dominare în grup şi se dăruieşte cu pasiune unei idei sau cauze? 

13. Conform tipolotiei lui Hipocrate cum se numeşte temperamentul care este la fel 
de lent şi inexpresiv ca felgmaticul,dar îi lipseşte forŃa şi vigoarea acestuia, emotiv şi 
sensibil, are o viaŃă interioară agitată datorită unor exagerate exigenŃe faŃă de sine şi a 
unei neîncrederi în forŃeŃe proprii. Este puŃin rezistent la eforturi îndelungate. PuŃin 
comunicativ, închis în sine, melancolicul are dificultăŃi de adaptare socială. Debitul 
verbal este scăzut, gesticulaŃia redusă? 

14. Conform tipolotiei lui Hipocrate cum se numeşte temperamentul care este vioi, 
vesel, optimist şi se adaptează cu usurinŃă la orice situaŃie. Fire activă, schimbă 
activităŃile foarte des deoarece simte permanent nevoia de ceva nou. Trăirile afective sunt 
intense, dar sentimentele sunt superficiale şi instabile. Trece cu usurinŃă peste eşecuri sau 
decepŃii sentimentale şi stabileşte uşor contacte cu alte persoane? 
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15. Conform tipolotiei lui Hipocrate cum se numeşte temperamentul care este liniştit, 
calm, imperturbabil, cugetat în tot ceea ce face, pare a dispune de o răbdare fără margini. 
Are o putere de muncă deosebită poate obŃine performanŃe deosebite mai ales în muncile 
de lungă durată şi este foarte tenace, meticulos în tot ceea ce face. Fire închisă, greu 
adaptabilă, puŃin comunicativă, preferă activităŃile individuale? 

16. Care sunt cele patru tipuri de temperamnte clasice (Hipocrat)? 
17. Tipologia de temperamente a lui Pavlov pune accent pe  
 a. motricitate 
b.caracteristicile sistemului nervos central şi de raporturile dintre ele 
c. orientarea individului în lumea exterioară sau interioară 
18. Potrivit tipologiei de temperamente a lui Jung şi Eysenck, cei orientaŃi spre lumea 

exterioară , se numesc .................. 
19. Potrivit tipologiei de temperamente a lui Jung şi Eysenck, cei orientaŃi spre lumea 

interioară , se numesc .................. 
20. De la ce cuvânt din greaca veche vine cuvântul carcater? 
21. DefiniŃi caracterul.  
22. Prin ce se exprimă caracterul? 
23. Există trei grupe fundamentale de atitudine. NumiŃi-le. (atitudinea faŃă de......) 
24. DaŃi exemple de atitudini faŃă de sine 
25. DaŃi exemple de atitudini faŃă de alŃii 
26. DaŃi exemple de atitudini faŃă de activitatea desfăşurată 
27. Care este diferenŃa dintre aptitudine şi atitudine? 
28. DaŃi exemple de aptitudini. 
29. Unicitatea individului se referă la faptul că fiecare individ este……… 
30. Ce vârstă cuprinde perioada anteprescolara (prima copilărie)? 
31. Cât la sută din experienŃa fundamentală de viaŃă se consideră că fiin Ńa umană 

achiziŃioneză în perioada 1-3 ani? 
32. ScrieŃi două achiziŃii (ce învaŃă copilul) în perioada 1-3 ani. 
33. ScrieŃi două achiziŃii (ce învaŃă copilul) în perioada 3-6 ani 
34. ScrieŃi două achiziŃii (ce învaŃă copilul) în perioada 6-10 ani 
35. În perioada şcolară, care este principala activitate a copilului? 
36. ScrieŃi o caracteristică a perioadei pubertăŃii (10-14 ani) 
37. ScrieŃi două caracteristici a perioadei adolescenŃei (14-18 ani) 
38. Conform cu Jean Rousselet, există 3 mari categorii de conduite (comportamente 

specifice) ale adolescentului. NumiŃi-le. 
39. Ce înseamnă conduita revoltei la adolescenŃi? 
40. Ce înseamnă conduita închiderii în sine la adolescenŃi? 
41. Ce înseamnă conduita exaltării şi afirmării la adolescenŃi? 
45. Ce este eul?  
46. Din ce este alcătuit eul? 
47. La ce se referă eul fizic? 
48. La ce se referă eul spiritual? 
49. La ce se referă eul social? 
50. De la ce vârstă începe copilul să-şi formeze perspectiva despre sine? 


