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

Examenul de bacalaureat na!ional 2014
Proba E. d)
Sociologie!
Varianta 10
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.

Func!ia biologic$ a cuplului asigur$:
socializarea urma#ilor
raporturi formale
descenden!a cuplului
leg$turi de natur$ economic$

2.

Principiul suprema!iei constitu!ionale, ca principiu al statului democratic, const$ în:
guvernarea reprezentativ$
domnia legii
distinc!ia dintre stat #i cet$!eni
consacrarea drepturilor omului

a.
b.
c.
d.

În cazul fenomenului de corup!ie, între persoana sau grupul care corupe #i persoana
sau grupul care se las$ corupt exist$ o rela"ie:
a. de complicitate
b. de opozi!ie
c. de consangvinitate
d. conflictual$

3.

În cazul familiei de origine care asigur$ protec!ia #i socializarea urma#ilor sunt
dominante:
a. rela!iile de tip conflictual
b. rela!iile formale
c. raporturile parentale #i filiale
d. raporturile dintre putere #i opozi!ie

4.

5.

Caracteristica principal$ a unei organiza!ii o reprezint$ coordonarea eforturilor
individuale în vederea:
a. ob!inerii unei func!ii de conducere
b. realiz$rii unui scop comun
c. ob!inerii de foloase proprii
d. realiz$rii unui scop individual

6.
a.
b.
c.
d.

Sectorul ONG are form$ de proprietate privat$, având:
interese economice
scopuri publice
scop coercitiv
interese politice
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B. Preciza!i dou$ consecin!e pe care le poate avea abandonul #colar al unui copil, asupra familiei
sale.
6 puncte
C. Construi!i un enun! corect din punct de vedere sociologic care s$ eviden!ieze o rela!ie între
sistem politic democratic #i partide politice.
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
De regul!, se face distinc"ie între defini"ia absolut! #i cea relativ! a s!r!ciei. Definit! în
sens absolut, s!r!cia desemneaz! o stare în care individului îi lipsesc resursele necesare
pentru supravie"uire. Defini"ia relativ!, preferat! adesea de sociologi, (mai ales dac! studiaz!
s!r!cia în societ!"ile industriale avansate), desemneaz! absen"a resurselor unui individ sau
grup atunci când sunt comparate cu cele ale altor membri ai societ!"ii - cu alte cuvinte, nivelul
lor relativ de trai. Întrucât s!r!cia relativ! este legat! de diferen"ele în privin"a nivelului
resurselor materiale - adic! de inegalit!"ile în distribu"ia acestora în cadrul societ!"ii -, m!sura
s!r!ciei relative nu este poten"ial mai pu"in obiectiv! decât cea a s!r!ciei absolute.
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$reia socializarea
este un proces esen"ial pentru integrarea în societate.
6 puncte
E. Prezenta!i un punct de vedere personal referitor la semnifica!ia fenomenului infrac!ionalit$!ii 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 grup informal.
4 puncte
2. Men!iona!i dou$ caracteristici ale statusului social.
6 puncte
3. Eviden!ia!i o corela!ie existent$ între termenii de observa"ie #i grup profesional, 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 unui status i se pot asocia mai multe
roluri.
6 puncte
5. Argumenta!i succint afirma!ia potrivit c$reia membrii unui grup coeziv manifest! adesea
sentimente de securitate.
4 puncte

Prob$ scris$ la sociologie

Varianta 10
Pagina 2 din 2

