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Examenul de bacalaureat naional 2013
Proba E. d)
Sociologie
Varianta 2
Profilul umanist din filiera teoretic.
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
A. Scriei pe foaia de examen litera corespunztoare rspunsului corect, pentru fiecare dintre
situaiile de mai jos. Este corect o singur variant de rspuns.
1.
a.
b.
c.
d.

Partidele politice sunt:
organizaii informale
organizaii culturale
organizaii formale
organizaii economice

2.

Din punct de vedere sociologic, familia este:
o instituie social
o organizaie birocratic
un grup social formal
o organizaie nonguvernamental

a.
b.
c.
d.
3.

Principiul democratic prin respectarea cruia se împiedic deinerea puterii de ctre o
singur persoan sau autoritate este:
a. principiul suveranitii naionale
b. principiul separrii puterilor în stat
c. principiul consacrrii drepturilor i libertilor umane fundamentale
d. principiul supremaiei constituionale

4.
a.
b.
c.
d.

Ocuparea unor funcii publice prin relaii prefereniale reprezint o form de:
conflict social
laicizare
socializare
corupie

5.
a.
b.
c.
d.

Educaia formal se refer la activitile:
desfurate în cadrul familiei
desfurate numai în afara sistemului de învmânt
realizate în cadrul organizat al sistemului de învmânt
de voluntariat

6.
a.
b.
c.
d.

Religia este identic cu:
un ansamblu de activiti individuale care nu necesit asocierea
monoteismul
un ansamblu de credine, simboluri i practici bazate pe ideea de sacru
instituia care reglementeaz relaiile de putere într-o comunitate
18 puncte
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B. Precizai dou consecine ale socializrii primare deficitare.
6 puncte
C. Construii un enun corect din punct de vedere sociologic care s evidenieze o relaie între
sistem de învmânt i sistem economic.
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Indivizii nu sunt socializai exclusiv într-o cultur comun unei singure societi, ci i într-o serie
de subculturi sau culturi diferite, cu care pot fi în conflict normativ. Delincvena, de pild,
dezvolt o subcultur care cere respectarea unor norme precise ale unor grupuri marginale.
A. Formulai ideea principal a textului.
4 puncte
B. Precizai înelesul a dou dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.
6 puncte
C. Explicai modul specific în care interacioneaz componentele vieii sociale vizate de text i
precizate la punctul B.
10 puncte
D. Construii un argument care s confirme sau s infirme ipoteza potrivit creia socializarea
este un proces esenial pentru integrarea în societate.
6 puncte
E. Prezentai un punct de vedere personal referitor la semnificaia faptului c actele antisociale
pot fi considerate reacii de protest fa de normele i valorile societii.
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
Rspundei fiecreia dintre urmtoarele cerine:

(30 de puncte)

1. Precizai înelesul noiunii de status social.
4 puncte
2. Menionai dou caracteristici ale grupurilor mici.
6 puncte
3. Evideniai o corelaie existent între termenii de tehnic de cercetare i chestionar,
redactând un text coerent, de o jumtate de pagin, în care s îi utilizai în sensul specific
sociologiei.
10 puncte
4. Ilustrai, printr-un exemplu concret, modul în care grupul de referin poate influena gradul
de integrare a individului în alte grupuri.
6 puncte
5. Argumentai succint afirmaia potrivit creia una din dilemele cu care se confrunt viaa
specific societilor industriale ine de faptul c o mare parte din viaa oamenilor este
acaparat de relaii formalizate i standardizate.
4 puncte
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