Ministerul Educa!iei Na"ionale
Centrul Na!ional de Evaluare #i Examinare

Examenul de bacalaureat na!ional 2013
Proba E. d)
Sociologie!
Varianta 6
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. Scrie!i pe foaia de examen litera corespunz$toare r$spunsului corect, pentru fiecare dintre
situa!iile de mai jos. Este corect$ o singur$ variant$ de r$spuns.
1.
a.
b.
c.
d.

Principalul scop al partidelor politice este:
favorizarea intereselor individuale
cucerirea puterii politice
promovarea valorilor culturale
derularea de ac!iuni caritabile

2.

Institu!iile care monopolizeaz$ via!a membrilor lor se numesc:
institu!ii totale
institu!ii financiare
institu!ii politice
institu!ii familiale

a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.
d.

ONG-urile sunt organiza!ii nonprofit care au la baz$:
ac!iuni de ob!inere a puterii politice
ac!iuni de voluntariat
activit$!i comerciale
ac!iuni de discriminare

4.
a.
b.
c.
d.

Principala cauz$ a delincven!ei juvenile este:
lipsa de afectivitate #i sprijin moral din partea p$rin!ilor
absen!a suportului din partea anturajului
mediul #colar performant
existen!a statului de tip totalitar

5.

C$s$toria realizat$ în urma
desemneaz$:
a. concubinajul
b. uniunea consensual$
c. c$s$toria izvorât$ din dragoste
d. c$s$toria ca aranjament familial

6.
a.
b.
c.
d.

alegerii

partenerului/partenerei

de

c$tre

p$rin!i

Religia desemneaz$ ansamblul de credin!e #i practici grupate în jurul:
desacraliz$rii
conceptului de profan
conceptului de sacru
seculariz$rii
18 puncte
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B. Preciza!i dou$ consecin!e ale absen!ei educa!iei formale în cazul unui copil.
6 puncte
C. Construi!i un enun! corect din punct de vedere sociologic care s$ eviden!ieze o rela!ie între
corup!ie #i s"r"cie.
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Exist" diferen!e fizice clare între fiin!ele umane, iar unele dintre acestea sunt mo#tenite. Îns"
motivul pentru care unele diferen!e devin motiv pentru discriminarea social" #i pentru
prejudec"!i nu are nimic de-a face cu biologia. De aceea, diferen!ele etnice ar trebui în!elese ca
varia!ii individualizate ale membrilor unei comunit"!i, societ"!i sau grup ca fiind semnificative din
punct de vedere social.
A. Formula!i ideea principal$ a textului.
4 puncte
B. Preciza!i în!elesul a dou$ dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.
6 puncte
C. Explica!i modul specific în care interac!ioneaz$ componentele vie!ii sociale vizate de text #i
precizate la punctul B.
10 puncte
D. Construi!i un argument care s$ confirme sau s$ infirme ipoteza potrivit c$reia socializarea
primar$ poate fi în conflict cu normele #i valorile specifice societ$!ii.
6 puncte
E. Prezenta!i un punct de vedere personal referitor la semnifica!ia fenomenului s$r$ciei în
societatea contemporan$.
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
R$spunde!i fiec$reia dintre urm$toarele cerin!e:

(30 de puncte)

1. Preciza!i în!elesul no!iunii de structur" social".
4 puncte
2. Men!iona!i dou$ caracteristici ale grupului de referin!$.
6 puncte
3. Eviden!ia!i o corela!ie existent$ între termenii mass-media #i rela!ii de comunicare,
redactând un text coerent, de o jum$tate de pagin$, în care s$ îi utiliza!i în sensul specific
sociologiei.
10 puncte
4. Ilustra!i, printr-un exemplu concret, modul în care capacitatea de rela!ionare influen!eaz$
rolul unei persoane în societate.
6 puncte
5. Argumenta!i succint afirma!ia potrivit c$reia apartenen!a la grup confer" un anumit status.
4 puncte
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