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MODEL GRILE LICENȚĂ PSIHOLOGIE 

TESTAREA PERSONALITĂȚII 

 

1. Care dintre categoriile de probe (metode) de evaluarea psihologică individuală a personalităţii, au 

contribuit cel mai mult la fundamentarea științifică a psihologiei experimentale a personalității? 

a. metoda biografică şi  observarea  comportamentului 

b. probele calitative, de apreciere globală a personalității pe baza de interviu 

c. instrumentele psihometrice, standardizate (testele, chestionarele de personalitate) 

d. tehnicile (testele) proiective 

2. Cea mai productivă orientare teoretică și de modelare a personalității pentru fundamentarea 

instrumentelor de psihodiagnoză a acesteia, este: 

a. modelul psihodinamic furnizat de psihanaliza clasică și neopsihanaliza 

b. modelul behaviorist al analizei comportamentale și a psihicului uman 

c. modelul clasic dispozițional al trăsăturilor   

d. modelul cognitivist al studierii funcțiilor intelectuale ale personalității 

3. Care dintre chestionarele de personalitate enumerate, este diferit de celelalte  din punct de vedere 

psihometric: 

a. EPQ 

b. 16 PF 

c. MBTI 

d. CPI 

4. Unul dintre următoarele chestionare de personalitate este diferit de celelalte; autorii acestuia  având 

ca inspirație în elaborarea lui, teoria psihodinamică, jungiană a tipurilor psihologice.Care este acesta? 

a. CPI 

b. FPI 

c. EPQ 

d. MBTI   

5. Una dintre caracteristicile psihofiziologice enumerate mai jos ale temperamentului nu este 

investigată de Chestionarul de structură a temperamentului - CST al psihologului rus Rusalov, ci este 

investigată  cu ajutorul Chestionarului (STI-R-Strelau Temperament Inventory) al psihologului polonez 

Strelau, renumitul cercetător al temperamentului influențat de teoria pavloviană. Care este aceasta? 

a. mobilitatea proprietăților SNC (MO) 

b. potențialul energetic in activitate și în comunicare (PEA,PEA) 

c. plasticitatea în activitate și în comunicare (PA,PC) 

d. sensibilitatea emoțională în activitate și în comunicare (SEA,SEC) 

6. Care dintre scalele următoare ale Chestionarului EPQ al lui Hans Eysenck a fost ultima creată  şi 

conţine itemi semificativi şi în celelalte scale: 

a. Extra – Introversiunea (E) 

b. Neuroticism – Stabilitate (N) 

c. Comportament deviant (C) 

d. Psihotism (P) 

7. Chestionarul PNP al lui Pichot este un chestionar clinic care diagnostichează în primul rând: 

a. Tendinţele paranoice (Pa) 

b. Tendinţele psihopatice (Ps) 

c. Tendinţele nevrotice (N) 

d. Tendinţa spre disimulare (L)   
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8. Care dintre autorii de chestionare enumeraţi diferenţiază în structura temperamentului uman, cele 

două sfere distincte ale activităţii umane, interacţiunea subiect – obiect(activitatea obiectuală) şi 

interacţiunea subiect-subiect(activitatea de comunicare interpersonală): 

a. Guilford 

b. Strelau 

c. Rusalov 

d. Cattell 

9. Chestionarul multifazic de personalitate FPI-G forma G construit de Fahrenberg, Selg şi Hampel 

conţine: 

a. 14 scale şi 174 itemi 

b. 16 scale şi 187 itemi 

c. 12 scale şi 212 itemi 

d. 18 scale şi 480 itemi  

10. Care este inventarul de personalitate dintre cele enumerate mai jos, care  a fost construit printr-o 

analiză statistică complexă, care include atât  analiza factorială, cât şi analiza latent-structurală: 

a. 16PF 

b. CPI 

c. 14 PF 

d. MBTI 

11.  Care dintre dimensiunile de personalitate enumerate nu fac parte din constructul psihologic vizat 

de către inventarul de personalitate de tip Big Five, NEO PI R: 

a. Ostilitatea (O) 

b. Conştiinciozitatea (C) 

c. Nevrotismul (N) 

d. Agreabilitatea (A) 

12. Unul din următoarele chestionare de personalitate nu vizează explicit dimensiunea Extraversie (E) - 

Introversie (I). Care este acesta? 

a. EPQ 

b. MBTI 

c. 14PF 

d. 16PF 

13. Unul din chestionarele de personalitate enumerate mai jos are o construcţie simetrică (toate scalele  

şi subscalele conţin un număr identic de itemi), drept pentru care este posibilă o etalonare 

intraindividuală a scorurilor obţinute de fiecare subiect testat. Care este acesta? 

a. MBTI 

b. 16PF 

c. NEO PI R 

d. MMPI     

14. Una dintre cele 4 dimensiuni ale Indicatorului Tipologic Myers Briggs (MBTI) este descrisă în mod 

eronat. Indentificați această interpretare greșită. 

a. Dimensiunea E-I exprimă modul în care este orientată energia la dispoziția eului - prin 

Extraversie sau Introversie 

b. Dimensiunea S-N exprimă modul în care este percepută (constituită) informația - prin 

simțuri - Senzorialitate sau prin Intuiție  

c. Dimensiunea T-F exprimă modul în care este percepută realitatea exterioară sau interioară - 

ca fiind adevărată True -T- și Falsă-F 

d. Dimensiunea J-P - judicativ/perceptiv - implică răspunsul la problema  modului cum 

abordezi rațional (judicativ) sau irațional (perceptiv) datele de informație asupra realității 

interioare sau exterioare 
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15. Trei din 4 enunțuri referitoare la cele două inventare factoriale celebre de explorare a profilului 

personalității, și anume Chestionarul 16PF al personologului american Cattel (1950) și Chestionarul de 

personalitate CP-14 F al autorilor ruși Melnikov și Iampolski (1985) exprimă  asemănări. Identificați 

enunțul care este fals referitor la cele două instrumente. 

a. Ambele chestionare au fost elaborate printr-o laborioasă analiză statistică factorială, 

identificându-se itemii saturați într-un factor comun, descriind un atribut al personalității 

omogen. 

b. Ambele chestionare au mai mult de 10 scale, constructe de personalitate sau trăsături, 

încadrându-se în categoria de inventare de personalitate  

c. Ambele chestionare au cam în aceeași măsură valoare diagnostică, atât în populații clinice, 

cât și în populații nonclinice 

d. Ambele chestionare presupun răspunsuri dihotomice de A-adevărat sau F-fals 

16. Trei dintre următoarele 4 enunțuri referitoare la cele două inventare factoriale celebre de explorare 

a profilului personalității, și anume Chestionarul 16 PF al personologului american Cattel (1950) și 

Chestionarul de personalitate CP-14 F al autorilor ruși Melnikov și Iampolski (1985) exprimă  

deosebiri între aceste 2 instrumente. Identificați enunțul care este fals referitor la cele două instrumente, 

adică desemnează o caracteristică comună. 

a. Prin ambele chestionare au fost identificate scale sau un număr diferit de factori primari 

(profunzi) ai personalității (16 factori primari în 16PF și numai 10 în CP 14F) și un număr 

egal de 4 factori de suprafață sau secundari (de ordinul II) 

b. În denumirea scalelor sau factorilor de personalitate, autorii acestora au o abordare diferită; 

în inventarul său, Cattel a căutat să găsescă un index universal de identificare și 

nominalizare a factorilor, utilizând literele alfabetului, pornind de la litera A, asociate cu o 

denumire a factorilor din limba latină sau greaca veche, care și-a epuizat uzanța; autorii 

ruși, în schimb, în CP14F au preferat să utilizeze linia comună care s-a consacrat în 

literatura de specialitate, de a folosii termeni cât mai apropiați de limba comună, de 

vocabularul limbii materne 

c. Numărul total de itemi este diferit în cele 2 instrumente de tip chestionar, 187 itemi in 

16PF, iar în CP14F sunt în total 174; diferite sunt  și numărul scalelor primare: 16 scale în 

16PF și numai 10 scale primare în CP14F 

d. Modalitatea de dare a  răspunsurilor este în schimb asemănătoare; la ambele avem 

răspunsuri dihotomice de A-adevărat sau F-fals.   

17. Referitor la Inventarul de personalitate de tip BIG FIVE - NEO PI R, încă de la  prima versiune 

apărută în 1985 (ca și CP 14F), având ca autori pe Costa și McCrae, a întrunit cel mai larg consens 

privind diagnoza și descrierea personalității: enunțăm în continuare 3 calități superlative ale acestuia, 

care-l fac celebru și numai un dezavantaj pe care urmează să-l identificați în următoarele enunțuri. 

a. NEO PI R, alcătuit din 240 itemi a atins o perfecțiune greu de egalat mult timp de alt 

inventar de personalitate: în primul rând esențializează conceperea și descrierea 

personalității prin 5 dimensiuni de ordinul al doilea, denumiti superfactori ai personalității 

NEO; N-nevrotism, E-Extraversie, O-Deschidere 

b. Fiecare dimensiune sau superfactor conține un număr egal de 48 itemi, căruia i s-au 

identificat un numar egal de 6 scale (fațete) conținând fiecare un număr egal de 8 itemi cu 

răspuns scalat, în 5 trepte: Dezacord Total, Dezacord, Neutru (nu știu), Acord și Acord 

Total 

c. Aceasta simetrie a alcătuirii sale permite prelucrarea și obținerea unei etalonări 

intraindividuale, ce pune în evidență structura ierarhică  funcțională a individului 

d. NEO PI R este un inventar la limita maximă a utilizării lui în format creion - hartie, 

consumand mult timp pentru scorarea, prelucrarea și interpretarea rezultatelor lui în acest 

format 
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18. În comunicarea profilelor de personalitate există o simbolistică a surprinderii punctele forte și 

punctelor, care denotă vulnerabilități ale structurii de personalitate pornind de la literele și semnele + și 

-,  care reprezintă factorii caracteristici, dominanți ai personalității evaluate; în descrierile următoare ale 

profilelor individuale, într-unul din cele 4 enunțuri, există o capcană (greșeală) pe care urmează să o 

identificați, acela reprezentând varianta de răspuns acceptată. 

a. Descrierea unui patern NEO al tipului de interese A-artistic ar putea arăta, astfel: N+, E+, 

O+, A-; C- ce poate fi interpretat; este o persoană ușor nevrotică, extravertă, deschisă la 

experiență având scăderi în ceea ce privește agreabilitatea și conștiinciozitatea 

b. Stilul decizional autocratic ar arata: N+, O-, A-, C+ = persoană puțin nevrotică, rigidă, ușor 

antipatică, însă conștiincioasă 

c. Agentul de vânzări ar putea arăta astfel: N-, E+,O,A, C+ = o persoană extravertă, 

conștiincioasă, tinzând spre agreabilitate și deschidere la experiență 

d. Un negociator = N, E+, A, C- = tensionat, extravert, antipatic, lipsit de conștiinciozitate 

19. În comunicarea profilelor de personalitate există o simbolistică a surprinderii punctele forte și 

punctelor care denotă vulnerabilități ale structurii de personalitate pornind de la litere și semne ca + și - 

,  care reprezintă factorii caracteristici, dominanți ai personalității evaluate; în descrierile următoare ale 

profilelor individuale, într-unul din cele 4 enunțuri, există o capcană (greșeală) pe care urmează să o 

identificați, acela reprezentând varianta de răspuns acceptată. 

a. Descrierea unui patern NEO al unui submisiv ar putea arăta, astfel: N-, E-, A+; C- și poate fi 

interpretat ca fiind o persoană relativ stabilă emoțional, introvertă, relativ agreabilă, lipsită de 

conștiinciozitate 

b. O persoană agresivă arată: N+, E+, A+, C = persoană puțin nevrotică, extravertă,  tinde să fie 

agreabilă,  tinde să fie conștiincioasă 

c. Un consensual ar putea arăta astfel: N+, E+, O, A, C+ = o persoană extravertă, conștiincioasă, 

tinzând spre agreabilitate și deschidere la experiență 

d. Un convențional = E-, O-, A+, C+ = Extravert, deschis la experiență, lipsit de conștiinciozitate 

20. În comunicarea profilelor de personalitate există o simbolistică a surprinderii punctele forte și 

punctelor care denotă vulnerabilități ale structurii de personalitate pornind de la litere și semne ca + și -

,  care reprezintă factorii caracteristici, dominanți ai personalității evaluate: în descrierile următoare ale 

profilelor individuale, într-unul din cele 4 enunțuri, există o capcană (greșeală) pe care urmează să o 

identificați, acela reprezentând varianta de răspuns acceptată. 

a. Descrierea unui patern NEO al unui submisiv ar putea arata, astfel: N-, E-, A+, C- și poate fi 

interpretat ca fiind o persoană relativ stabilă emoțional, introvertă, relativ agrebilă, lipsită de 

conștiinciozitate 

b. O persoană socială arată: N-, E+, A+ = persoană puțin nevrotică, extravertă,  tinde să fie 

agreabilă 

c. O persoană independentă ar putea arăta astfel: N-, E+, O+, A, C+ = o persoană stabilă 

emoțional, extravertă, tinzând spre agreabilitate și deschidere la experiență, conștiincioasă 

d. Un întreprinzător = E+, O+, A+, C+ = Extravert, deschis la experiență, lipsit de 

conștiinciozitate  

 

 

 

 

 


